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+ Comemorações municipais do 30º Aniversário do 25 de

Os Famalicenses
merecem!...

Abril de 1974 | 22 a 26 de Abril

+ “7 Solos for 11 Scenes Falling Through...”, pela
companhia de dança contemporânea Paulo Ribeiro |
| ESTREIA NACIONAL | Casa das Artes | 29 de Abril

+ “Comix” – Encontro Mundial de Clowns, Comédia e
Humor
Casa das Artes | 5 a 12 de Maio

+ 16ª Feira do Livro de Vila Nova de Famalicão
Praça D. Maria II | 7 a 16 de Maio

+ Ciclo de conferências “Os Presidentes da República” |
| Conferência sobre o Presidente Mendes Cabeçadas
Museu Bernardino Machado | 28 de Maio

+ III Festival Nacional de Doçaria Conventual e Tradicional
de Famalicão
Alameda do Mosteiro - Landim | 28 a 30 de Maio

+ Festas Antoninas 2004 | 4 a 13 de Junho
+ “The Edge – London Contemporary Dance School”
Casa das Artes | 18 a 20 de Junho

ARMINDO COSTA

A abertura ao trânsito da variante nascente e a
entrada em funções da Polícia Municipal, a par da
concretização de um ambicioso plano de obras
que estão a modernizar as principais ruas e praças
de Vila Nova de Famalicão constituem três factores
históricos e decisivos para o crescimento e o
desenvolvimento da cidade.
A variante nascente, que, segundo informações
da Administração Central, estará totalmente pronta
no próximo Verão, vai desviar do centro da cidade
milhares de automóveis e camiões do chamado
“tráfego de passagem”.
A Polícia Municipal de Vila Nova de Famalicão
significa uma aposta na segurança dos Famalicenses, dado que se trata de uma nova força que
se junta à Polícia de Segurança Pública e à Guarda
Nacional Republicana.
Finalmente, as obras de reabilitação das principais ruas e praças da cidade representam um
investimento na qualidade de vida, tornando o
espaço público urbano mais amigo das pessoas e
do comércio tradicional.
As obras em curso respondem também às
carências verificadas no perímetro urbano da

cidade, que ainda recentemente foram detectadas
no âmbito de um estudo técnico elaborado pelo
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal,
e cujas conclusões indicam que o crescimento da
cidade verificado após o 25 de Abril de 1974,
nomeadamente nos arredores, ignorou infra-estruturas elementares numa cidade moderna e
desenvolvida, com que todos sonhamos.
Por isso, é tempo de corrigir os erros do
passado, de modo a transformar Vila Nova de
Famalicão numa cidade amiga dos seus habitantes e das pessoas que aqui trabalham todos
os dias, sem esquecermos os grandes investimentos que temos realizado em todas as freguesias do concelho. Nesse sentido, dentro de
poucos dias, teremos no terreno novas frentes de
obra na cidade, de que são exemplos a repavimentação da Rua de Daniel Rodrigues (ligação
entre a Rotunda de Sistães, em Brufe, e o Vinhal)
e a construção de um novo parque de estacionamento subterrâneo no Parque de D. Maria II.
Isto é, nós não paramos de transformar Vila Nova
de Famalicão numa cidade cada vez mais bonita.
Afinal, os Famalicenses merecem!...

zoom
CAPA
A nova imagem do Parque 1º de Maio, 21-01-2004
FOTO: Andrade Lobo
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VARIANTE ABERTA AO TRÂNSITO Vinte anos depois de ter sido apontada como uma necessidade
incontornável para o desenvolvimento do concelho, a variante nascente à cidade abriu finalmente à circulação
rodoviária no passado dia 27 de Fevereiro, para já, entre Esmeriz e Gavião. Entretanto, decorrem a todo o
vapor as obras relativas ao troço Esmeriz-Calendário, que incluem a construção de um acesso directo às
auto-estradas A3, entre Porto e Braga, e A7, entre Guimarães, Famalicão e, futuramente, Póvoa de Varzim. É
a concretização de uma obra estruturante para o concelho, que implica uma grande melhoria nas
acessibilidades do concelho, traduzindo-se, consequentemente, num acréscimo da qualidade de vida dos
cidadãos. Construída em perfil de auto-estrada, a artéria implicou um investimento de cerca de 36 milhões
de euros e atravessa cinco freguesias do concelho – Calendário, Esmeriz, Antas, Requião e Gavião. Para
além do acesso directo à auto-estrada e à Estrada Nacional Famalicão-Porto, em construção, a variante tem
interligações com as nacionais Famalicão-Santo Tirso, Famalicão-Guimarães e Famalicão-Braga e com a
estrada municipal Famalicão-Ceide.
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contactos
Boletim Municipal
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão

Fax:
252 312849

E-mail:
boletimmunicipal@cm-vnfamalicao.pt

TERRENO PARA ESCUTEIROS

LIVROS ESCOLARES
Exmo. Sr. Presidente,
Serve o presente e-mail para agradecer o
apoio dado às famílias famalicenses,
com a oferta de todos os livros escolares do 1º Ciclo do
Ensino Básico. Assim vale a pena. Obrigado!
Jorge Ramos | Vila Nova de Famalicão

Senhor Presidente da Câmara,
Gostaríamos, desde já, de salientar
o excelente trabalho que a instituição a que
Vossa Excelência preside tem realizado no
apoio incondicional aos organismos que
trabalham em prol da sociedade, sejam eles
de carácter desportivo, recreativo, artístico,
cultural ou de formação geral da juventude. No
âmbito desse trabalho, tivemos já a enorme
felicidade de ver concretizado o primeiro sonho
do nosso agrupamento: a disponibilidade de
um terreno onde construir a nossa sede.
Saliente-se o facto de Vossa Excelência ter
sido alguém que compreendeu a nossa
necessidade urgente e respondeu com
entusiasmo ao nosso pedido (...).
Só por isto, estamos-lhe eternamente gratos.
No entanto, não querendo abusar da sua
generosidade, gostaríamos de formular um
outro pedido que se prende com a elaboração
do projecto da nossa sede. Assim, solicitamos
a Vossa Excelência que, através dos serviços
da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, nos ajude a fazer o projecto e a
seguir os trâmites legais para a sua
aprovação. Ficamos, desde já, muito gratos
pela atenção dispensada, certos de que fará o
que estiver ao seu alcance para responder
positivamente às nossas solicitações.
O Chefe do Agrupamento 312
do Corpo Nacional de Escutas | Louro

POETAS FAMALICENSES

MALETAS PEDAGÓGICAS

contribuinte. A razão do meu e-mail é outra:
sugerir que à nova variante nascente seja dado
o nome de João Paulo II, figura absolutamente
ímpar do nosso tempo. Cumprimentos.
José Lacerda | Vila Nova de Famalicão

IDEIAS E SUGESTÕES

Excelente iniciativa [o projecto
educativo das maletas pedagógicas].
É fundamental a educação e a cultura
caminharem juntas! Gostaria muito de
vivenciar pessoalmente esta experiência. (…)
Um grande abraço,
Alexandre Pereira | Director de Cena do Teatro
Municipal João Caetano | Rio de Janeiro | Brasil

FAMALICÃO EM MOVIMENTO
(...) O futuro, se Deus quiser, trará
mais alegrias e mais novidades aos
famalicenses, os quais, na sua larga maioria,
já se aperceberam que se está a viver uma
fase histórica em todo o Concelho, cujas
fórmulas seguidas por esta Câmara, em
especial pelo seu presidente, o verdadeiro
motor de todas as decisões tomadas, vão no
caminho certo, deste Famalicão em
movimento. (...)

Exmo Sr. Presidente,
Com os meus melhores
cumprimentos, quero, em primeiro lugar,
agradecer a V. Excia. o bom acolhimento que
tem dado às minhas cartas, quer sejam as
endereçadas a V. Excia., quer sejam todas as
que foram endereçadas aos senhores
vereadores dos pelouros de Obras
Municipais, Ambiente e Trânsito. Ora, com
uma troca de correspondência e de diálogo
telefónico tão frutífera e elegante, o meu
entusiasmo agiganta-se e reforça a minha
vontade de continuar a colaborar com V. Excia.
e toda a sua equipa de trabalho que, na minha
perspectiva, é composta por cidadãos bem
preparados e com capacidade suficiente para
dar resposta a todos os projectos que lhes são
confiados. E por isso, senhor Presidente, vou
dar continuidade ao meu trabalho como
colaborador anónimo. (...)
António Silva | Vila Nova de Famalicão

AGRADECIMENTO DE MÁRIO SOARES

Basílio Guedes Oliveira | Castelões

IV FAMALICÃO-JOANE

Exmo. Sr. Presidente,
Grato pelo apoio proporcionado ao
trabalho que tenho vindo a desenvolver em prol
da cultura famalicense. Junto envio DVD com o
recital efectuado no ano passado na Casa das
Artes, e que poderá servir de documento para
divulgação da poesia e dos poetas
famalicenses. Disponível para continuar a
colaborar, subscrevo-me com estima e
consideração.
Ivo Machado | Vila Nova de Famalicão
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Exmo. Sr. Presidente,
Queremos formalmente agradecer
todo o apoio que V. Excia. e a Câmara
Municipal entenderam dar ao IV FamalicãoJoane [em atletismo]. Agradecemos a
presença e participação de V. Excia., que foi
motivo de honra e uma forma de engrandecer
e projectar a prova. (...)
Associação Teatro Construção | Joane

VARIANTE NASCENTE
Exmo. Sr. Presidente,
Quero felicitá-lo pela acção na
Câmara, que me parece louvável, sobretudo
pela ideia que está a criar de o dinheiro público
ser bem aplicado e rigorosamente
administrado, pois custa a ganhar ao cidadão

Exmo. Sr. Presidente,
Venho agradecer-lhe o exemplar do
n.º 4 do Boletim Municipal de Vila Nova de
Famalicão, contendo a reportagem realizada
sobre o lançamento do meu livro “Memória
Viva”, que teve a amabilidade de me enviar. É
pois, com agrado, que recebo a sua oferta, que
irá integrar o espólio da Fundação a que dou
nome. Aceite, caro Presidente, os melhores
cumprimentos.
Mário Soares | Lisboa

MOMENTOS

Março 2004

22.11.2003

Actuação do grupo Varazim no café-concerto da Casa das Artes
durante a Mostra de Teatro Amador do Vale do Ave

23.11.2003

25.11.2003

Plantação da primeira
cerejeira da campanha
Brufe - Terra das Cerejas

20.11.2003

23.07.2003
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Reunião com o nadador João Araújo, do Grupo
Desportivo de Natação de Vila Nova de Famalicão

Armindo Costa à conversa com as crianças do Jardim-de-Infância de Fontecova
durante uma visita de trabalho à freguesia de Nine

Crianças envolvidas nas comemorações do Dia da Floresta Autóctone,
na Didáxis de S. Cosme do Vale

07.09.2003

Inauguração da Igreja do Divino
Salvador de Joane
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10.12.2003
09.12.2003

Armindo Costa com o actor brasileiro Tony Ramos que esteve em
Vila Nova de Famalicão para apresentar na Casa das Artes a peça
“Novas Directrizes em Tempos de Paz”

O Pai Natal da Câmara Municipal visitou
as escolas pré-primárias e do 1º Ciclo
do Ensino Básico do concelho famalicense

20.09.2003
22.12.2003

Milhares de crianças participaram nas Férias Desportivas e Culturais do Natal. Na foto, um espectáculo
de dança no Pavilhão Municipal de Famalicão

12.12.2003
6

Armindo Costa e o vereador José Santos na exposição Natal
Ecológico, que esteve patente ao público no Parque
de Sinçães e na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

30.09.2003

Cerimónia de
inauguração e benção
da Capela de
S. Miguel-o-Anjo,
em Calendário

Entusiasmo das crianças durante as comemorações
do Dia Mundial do Animal

FREGUESIAS |

MOMENTOS

05.10.2003

Homenagem ao Senador Sousa Fernandes,
nas comemorações dos 90 anos da Biblioteca Municipal,
que passou a dar o nome ao respectivo auditório

19.10.2003

Março 2004

Presidente da Câmara oferece a Pinto da Costa um Dragão manufacturado no Museu de Cerâmica da
Fundação Castro Alves, em Bairro, numa recepção do município ao líder do F. C. do Porto

30.09.2003

Visita do Presidente da República, Jorge Sampaio, à empresa
multinacional Leica, em Antas

19.01.2004

Boletim Municipal

Armindo Costa e Rosa Mota entre os participantes
no I Passeio Vermoim-Joane organizado pela
Associação Teatro Construção, no âmbito
do IV Grande Prémio de Atletismo Famalicão-Joane

24.06.2003
26.09.2003

Vila Nova de
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Turistas brasileiros do
Estado de Pernambuco,
grande parte deles do Recife
e Caruaru, em visita ao
Museu Bernardino Machado

Primeiro comboio a passar na Estação de Caniços, em Bairro,
depois das obras de modernização da Linha de Guimarães
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Estrada Municipal nº 571-2, entre Gavião, Mouquim, Lemenhe e Nine, foi uma das vias pavimentadas

FAMALICÃO NA ESTRADA
DO DESENVOLVIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL ESTÁ A GERIR UM ORÇAMENTO DE 69 MILHÕES DE EUROS NO ANO DE 2004

A CÂMARA Municipal de Vila
Nova de Famalicão está a gerir,
no corrente ano de 2004,
um orçamento de 69 milhões
de euros, mais dois milhões
do que em 2003. Deste montante,
sobressai o elevado investimento
em obras, designadamente em
múltiplas intervenções na rede
viária, na revitalização dos
espaços públicos nas freguesias
e na cidade, na expansão
e desenvolvimento da rede
pública de jardins-de-infância e
na construção do Centro Cultural
Camilo Castelo Branco, em Ceide
S. Miguel, num projecto da
autoria de Siza Vieira.
8

“AS GRANDES Opções do
Plano e Orçamento para 2004
marcam um momento de
consolidação da nossa aposta
num novo modelo de desenvolvimento para o concelho
de Vila Nova de Famalicão.”
É desta forma que o presidente
da Câmara Municipal classifica
as linhas de desenvolvimento
estratégico eleitas para 2004 e
que apontam para a continuidade da execução do Grande
Projecto para Famalicão apresentado aos Famalicenses
na campanha eleitoral para as
autárquicas de 2001, pela coligação PSD-CDS/PP.
Os pelouros das Freguesias e
das Obras Municipais são

contemplados com 25,8 milhões
de euros, montante que representa 37,49 por cento do
orçamento, reflectindo a aposta
da Câmara Municipal na resposta
às necessidades básicas das freguesias. A mesma preocupação
está patente na área ambiental,
para onde é reservado um investimento de 10,2 milhões de
euros (14,84 por cento).
Para além das Obras Municipais, Freguesias e Ambiente, o
orçamento para 2004 reserva 6
milhões de euros (8,83 por cento)
para os sectores do Urbanismo e
Habitação, 10,4 milhões de euros
(15 por cento) para a Educação
e Cultura e 1,5 milhões para os
Assuntos Jurídicos (2,21 por

cento), enquanto que para as
áreas da Solidariedade, Administração Autárquica e Departamento Administrativo e
Financeiro está prevista uma
verba de 14,8 milhões de euros
(21,56 por cento).

CONCELHO
EM MOVIMENTO
“Estamos a consolidar um
caminho, que, como todos os
indicadores nacionais demonstram, fazem de Vila Nova
de Famalicão um Concelho em
Movimento”, afirma Armindo
Costa, mostrando-se optimista
quanto ao futuro. E explica:

“Temos importantes projectos
que colocam o concelho no rumo
do desenvolvimento sustentável.
É o caso das apostas na Habitação, com a recuperação do
parque habitacional do município
e a construção de novas urbanizações em Fradelos, Calendário,
Requião e Gavião; na Reabilitação Urbana, com intervenções
nas principais ruas e praças da
cidade; no Ambiente, com investimentos em água e saneamento
em fase de obra em mais de 20
freguesias do concelho; na Rede
Viária Municipal, com a abertura
de novas vias e com a repavimentação das principais estradas

INFORMAÇÃO | Março 2004

Vila Nova de

Fama icão
Boletim Municipal

números do orçamento
municipais, que há décadas não
eram inter vencionadas; na
Educação, com a construção de
oito novos jardins-de-infância;
na Cultura; no Desporto, na
Solidariedade Social e na
Segurança, neste caso com o
início de funções da Polícia
Municipal.”
Para além dos importantes
investimentos municipais em
curso e daqueles que terão início
no decorrer deste ano, o presidente da Câmara recorda que
“o investimento público da
Administração Central que está
a ser aplicado no concelho,
nomeadamente no domínio das
acessibilidades, não tem precedentes na história do município, apesar da conjuntura económica desfavorável a nível
nacional e internacional”.
Destacando como grandes
linhas de orientação o rigor na
gestão das despesas públicas
municipais, a aposta num
investimento de qualidade, a
modernização dos ser viços
públicos municipais e a afirmação de Vila Nova de Famalicão
a nível regional e nacional,
no contexto da reforma da organização territorial da Administração Pública, o autarca famalicense frisa que o “Município de
Vila Nova de Famalicão está
a trilhar o caminho do desenvolvimento e do progresso sustentados” e deixa bem claro que
“voltar para trás seria uma irresponsabilidade, que as gerações
vindouras porventura não nos
perdoariam”. “A opção só pode
ser uma: confirmar, aprofundar
e consolidar o caminho iniciados
há dois anos”, aponta Armindo
Costa.

NOVAS OBRAS
“Coerência, transparência,
determinação e persistência são
os valores estruturantes da nossa
governação”, adianta o autarca,
realçando algumas das obras e
programas cujo arranque está
agendado para 2004 e que
respondem a grandes e antigas
aspirações dos famalicenses. A
saber: “Construção do novo
Palácio da Justiça de Vila Nova
de Famalicão, construção do
novo quartel da GNR da vila
de Joane, início da actividade
dos agentes da Polícia Municipal
(que iniciou funções em Fevereiro
último), construção da nova
extensão de Saúde de Delães e
construção do novo edifício da
Escola Básica Integrada de
Pedome”.

69,0
A Câmara Municipal está a gerir em 2004 uma verba total de 69 milhões
de euros, mais dois milhões do que em 2003. Apesar dos
condicionalismos impostos pela actual situação da economia
portuguesa e mundial, o município de Vila Nova de Famalicão
prossegue na senda do desenvolvimento e do progresso
sustentados.
Acções de sensibilização decorreram em várias freguesias

52,3
Tal como nos dois anos anteriores da gestão de Armindo Costa na
Câmara Municipal, sobressai no orçamento para 2004 a preocupação
pela resposta às necessidades básicas da cidade e das freguesias.
Mais de metade da verba inscrita (52,3 por cento), destina-se
exclusivamente aos sectores das Obras Municipais e do Ambiente.
São 36,1 milhões de euros para serem aplicados na melhoria da rede
viária municipal, na construção de novos jardins-de-infância, na
ampliação das redes de abastecimento de água e saneamento, entre
outras.

36,5

CÂMARA ESCLARECE CONSUMIDORES
A Câmara Municipal promoveu, entre 18 de Outubro e 22 de Novembro,
uma série de acções de sensibilização para a Defesa do Consumidor
em diferentes Juntas de Freguesia do concelho. Os colóquios
estiveram a cargo da jurista e directora do Centro de Arbitragem e
Informação do Porto, Isabel Afonso, e pretenderam proporcionar aos
cidadãos famalicenses um melhor conhecimento dos diversos direitos
que lhes assistem, enquanto consumidores, contribuindo simultaneamente para uma harmonização das relações estabelecidas entre
clientes e comerciantes ou prestadores de serviços. Recorde-se que
no final de 2002 a Câmara Municipal, através do Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor, havia lançado o Guia dos Direitos dos
Consumidores, um instrumento formativo e informativo sobre os
direitos dos cidadãos, que reúne informação genérica sobre os direitos
fundamentais do consumidor e remete o cidadão para as entidades
que podem ou devem ser consultadas, em caso de conflito ou simples
busca de informação. As conferências tiveram lugar nas freguesias
de Landim, Carreira, Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, Calendário,
Castelões, Mogege, Lemenhe e Oliveira Santa Maria.

No total, o orçamento da Câmara para 2004 prevê uma verba de 36,5
milhões de euros (53 por cento) em despesas de capital, ou seja, no
investimento em obras. As despesas correntes – funcionamento dos
serviços da Câmara, organização e promoção das mais variadas
iniciativas e actividades – representam 47 por cento, implicando uma
verba global de 32,4 milhões de euros.

10,4
A preocupação pela manutenção de uma verdadeira política de
democracia cultural e educativa que este executivo tem preconizado
para o concelho implica que seja canalizado um forte investimento
para estas áreas. Daí que, 15 por cento do orçamento para 2004
(10,404 milhões de euros), esteja reservado para os sectores de
Educação e Cultura. A verba assegura a continuidade da gratuitidade
dos manuais escolares para o 1º Ciclo do Ensino Básico e a
dinamização da Casa das Artes, entre muitas outras acções e
projectos.

14,8
A Solidariedade, a Administração Autárquica e o Departamento
Administrativo e Financeiro absorvem 21,56 por cento do orçamento,
ou seja uma verba de 14,8 milhões de euros. São áreas prioritárias de
acção da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que trabalha
em prol de um município moderno, credível, solidário e próximo dos
cidadãos.

Terreno onde irá nascer a nova infra-estrutura educativa

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PEDOME AVANÇA
O Ministério da Educação abriu, no dia 27 de Janeiro, o concurso
público para a construção da Escola Básica Integrada (EBI) de Pedome,
uma obra orçada em cerca de 2,3 milhões de euros. Segundo Armindo
Costa, a construção da escola, que deverá estar concluída em meados
do próximo ano, “vem resolver um dos problemas mais graves do
sector educativo no concelho, já que o actual edifício, frequentado
por 500 alunos, está obsoleto e sobrelotado”. O autarca adiantou
que a futura Escola Básica Integrada de Pedome, a construir em terrenos adquiridos pelo Município no lugar da Igreja, ocupará uma área
de 4300 metros quadrados, tendo capacidade para albergar 600 estudantes das freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria. O projecto
inclui a construção de um pavilhão desportivo, com 1.275 metros
quadrados, e um campo de jogos ao ar livre. A construção da Escola
Básica de Pedome, onde funcionarão os 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico, tem um prazo execução de 360 dias, o que deixa antever que
estará a funcionar em pleno no início do ano lectivo 2005/2006, embora
os alunos possam vir a ter aulas na nova escola já no ano lectivo
2004-2005, correspondendo, assim, aos compromissos já deixados
em Pedome pelo ministro da Educação, David Justino, e pelo
secretário de Estado da Administração Educativa, Abílio Morgado.
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UM CONCELHO EM MUDANÇA
MUITOS MILHÕES DE EUROS APLICADOS NO BEM-ESTAR DOS FAMALICENSES
DECORRIDOS DOIS anos de governação autárquica da coligação PSD-CDS/PP, o
balanço só pode ser positivo. O desenvolvimento do Grande Projecto apresentado aos
famalicenses por Armindo Costa, em 2001, está a dar os seus frutos, sendo evidente
que Vila Nova de Famalicão é hoje, inquestionavelmente, um concelho em movimento
e em mudança. São muitos milhões de euros que estão a ser aplicados em grandes

acessibilidades

17,6
Uma verdadeira revolução rodoviária está a acontecer no Concelho de Vila Nova de Famalicão.
Num investimento global de 4,3 milhões de euros, a Câmara está a pavimentar 17,6 quilómetros
de estradas municipais beneficiando artérias essenciais para o dia-a-dia de muitos milhares
de famalicenses. São os casos das Estradas Municipais Calendário-Lousado-Ribeirão,
Antas-Ceide S. Miguel-Ruivães e Gavião-Mouquim-Lemenhe-Nine. Além disso, mais de 100
caminhos ou ruas de diversas freguesias já foram pavimentadas neste mandato mediante
protocolos com as Juntas de Freguesia.

cultura

5
A Casa das Artes é hoje unanimemente apontada como uma referência cultural no país,
fruto de uma política que encara a cultura como um factor fundamental ao desenvolvimento
do concelho. A Casa da Música já está ao serviço da formação de jovens músicos, enquanto
prosseguem as obras de construção da biblioteca de Ribeirão e do Centro Cultural Camilo
Castelo Branco. Só estes três equipamentos representam um investimento que ronda os
cinco milhões de euros. Entretanto, a rede museológica concelhia conhece um dinamismo
nunca antes visto, com a organização das mais diversas conferências e colóquios e com a
promoção de projectos educacionais dirigidos a crianças e jovens em idade escolar.
10

obras municipais, em todos os sectores da actividade autárquica. São políticas sociais e
culturais pioneiras que estão a ser concretizadas. É um trabalho de fundo, que privilegia
áreas essenciais à qualidade de vida das populações e cujos resultados vão aparecendo
paulatinamente, mas cujos efeitos e benefícios para Famalicão e para as suas gerações
futuras se farão sentir por muitos e muitos anos.

ambiente

280
Está em curso o maior investimento de sempre no concelho em redes de água e saneamento.
Num investimento superior a 10 milhões de euros, a Câmara Municipal tem em construção
num total de 280 quilómetros de redes de abastecimento de água (135 Km) e saneamento
(145 Km). É um investimento histórico que responde às necessidades básicas de largos
milhares de famalicenses. A recolha selectiva do lixo aumentou para mais do dobro com a
distribuição de 135 ecopontos por todo o concelho, privilegiando-se as zonas de maior
densidade populacional e as zonas escolares.

educação

8
Como obra emblemática da primeira metade deste mandato, o presidente da Câmara
Municipal elege o investimento de mais de dois milhões de euros na construção de oito
novos jardins-de-infância (na foto, o de Requião). A estes novos equipamentos educativos,
na sua esmagadora maioria em fase de construção adiantada, a Câmara Municipal vai
avançar em breve com o processo para a edificação de mais seis escolas do ensino pré-escolar. A aposta estratégica da Câmara Municipal na Educação não é teórica. O legítimo
anseio das famílias famalicenses em terem nas suas freguesias as melhores condições para
uma educação de qualidade está a ser concretizado.

INFORMAÇÃO | Março 2004

Vila Nova de

Fama icão
Boletim Municipal

freguesias

habitação

4

77

Actualmente, decorrem as obras de construção de 4 novas sedes de Junta de Freguesia:
Ceide S. Paio, Telhado, Jesufrei e Vilarinho das Cambas. São obras decisivas para acabar de
vez com situações indignas para a população, desprestigiantes para os eleitos locais e
vergonhosas para o concelho, como acontecia em Vilarinho das Cambas, onde os serviços
autárquicos funcionavam num contentor (foto). Além disso, a Câmara, numa medida histórica,
duplicou as verbas livres para as freguesias dando mais autonomia aos seus executivos.

renovação

urbana

1,6
As principais ruas e praças da cidade estão a ser alvo de um profundo processo de renovação
e modernização a bem das pessoas e do comércio tradicional. É um esforço financeiro
superior a 1,6 milhões de euros, que já foi aplicado nas ruas Augusto Correia e S. João de
Deus, na Praça 9 de Abril (na foto) e no Parque 1º de Maio. Actualmente decorrem obras nas
Avenidas Narciso Ferreira e 25 de Abril. A cidade está de facto cada vez mais bonita!

Num investimento superior a 3,6 milhões de euros estão em construção 77 novas habitações
para os famalicenses que mais precisam, no âmbito do programa municipal “Mudar de Casa,
Mudar de Vida”. São 45 novos fogos em Fradelos (na foto), 12 em Requião, 4 em Gavião e
16 em Calendário que serão colocados no mercado habitacional a preços inferiores aos
praticados no mercado. Simultaneamente, a Câmara criou o Regulamento Municipal de
Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos que facilita o acesso das famílias à habitação.

solidariedade

2,5
Nunca os idosos do concelho foram tão acarinhados. Vila Nova de Famalicão é hoje um
concelho verdadeiramente solidário, sendo exemplar, como o já afirmaram diversos membros
do Governo, na aplicação das políticas de desenvolvimento social. Para além dos programas,
acções e iniciativas de cariz social, a Câmara já apoiou, em apenas dois anos, dezenas de
centros sociais e paróquias com uma verba global de cerca de 2,5 milhões de euros.
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MUNICÍPIO COMPRA TERRENOS
DA ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE PERRELOS
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão comprou em Novembro
último a parcela de terreno onde desde 1998 têm sido desenvolvidas
escavações arqueológicas em S. João de Perrelos, freguesia de Delães.
“Esta aquisição significa um primeiro e decisivo passo para o
desenvolvimento de uma efectiva política de valorização do rico
património arqueológico famalicense”, explicou a propósito o
Presidente da Câmara. E Armindo Costa acrescentou: “Apesar de
Famalicão ser dos concelhos da região com mais sítios de interesse
arqueológico identificados, o município estava impossibilitado de
se candidatar a programas de valorização e musealização desses
espaços, dado não ser proprietário de uma única parcela de terreno”.
Esta é, de resto, a primeira de uma série de aquisições de terrenos
com interesse arqueológico comprovado que o município pretende
adquirir, de forma faseada, ao longo dos próximos anos, para
possibilitar o desenvolvimento de vários projectos de valorização
desses sítios históricos. Recorde-se que a Estação Arqueológica de
S. João de Perrelos revela-se da maior importância no contexto
arqueológico nacional, pois lá encontram-se vestígios de três
épocas: Idade do Ferro (Castro), Período Romano (Vila Romana),
Época Medieval (Necrópole). Os materiais recolhidos na plataforma agora adquirida pela Câmara Municipal, com 1.390 metros
quadrados e num investimento municipal de 21 mil euros, sugerem
que neste sítio se terá construído uma Villa (unidade agrícola romana
constituída por uma extensão de terra, a casa do senhor, as casas
dos trabalhadores e os armazéns e celeiros). Os trabalhos efectuados já permitiram pôr a descoberto um edifício com hipocausto
que terá servido como termas, e dois edifícios anexos cuja
funcionalidade ainda se desconhece.

Campo Arqueológico de Perrelos guarda relíquias históricas

Intervenção recentemente efectuada pelo piquete municipal na Rua Alberto Sampaio

PIQUETE DE INTERVENÇÃO
CUIDA DO ESPAÇO URBANO
A CÂMARA Municipal de Vila
Nova de Famalicão criou um
Piquete de Intervenção Urbana
tendo em vista a reparação e
manutenção dos espaços públicos
da cidade.
Directamente dependente do
pelouro de Obras Municipais, o
Piquete de Intervenção Urbana
incide a sua actuação na renovação de passeios, recuperação de
jardins, substituição e recuperação
de mobiliário urbano degradado,
eliminação de publicidade indevidamente colocada e outras pequenas intervenções no espaço citadino.

Depois de já ter operado várias dezenas de intervenções na
manutenção dos mais variados
espaços públicos da cidade,
a equipa de intervenção está
desde há uns tempos a esta parte
concentrada no separador
central das Avenidas Barão
da Trovisqueira e 25 de Abril
(junto à Escola Secundária
D. Sancho I), procedendo à
elevação e regularização dos
lancis, arrelvamento da área e
rectificação dos passeios.
Trata-se de uma intervenção
importante, um vez que o espaço

em questão integra o Parque 1º de
Maio, uma área de lazer recentemente renovada mediante um
investimento total de 316.126,06
euros.
“Não basta investir fortemente
na requalificação urbanística da
cidade, como o estamos a fazer
nas principais ruas e praças, é
preciso também cuidar da manutenção desses espaços, assim como
das áreas públicas envolventes,
para que sobressaia uma cidade
realmente convidativa e harmoniosa”, salienta a propósito, o presidente da Câmara, Armindo Costa.

aconteceu

Armindo grato aos professores
A CÂMARA Municipal homenageou 33 professores dos ensinos básico
e secundário aposentados no final do ano lectivo 2002-2003 e que
exerceram a sua actividade lectiva no concelho de Vila Nova de Famalicão.
A cerimónia de homenagem – traduzida na entrega de uma medalha com
o brasão do município em estanho, assinalando “a gratidão” da Câmara
Municipal a cada professor reformado – decorreu em Outubro passado
sob uma atmosfera muito especial, uma vez que marcaram presença no
auditório Sousa Fernandes da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco muitos familiares, amigos e colegas de profissão dos docentes
distinguidos por Armindo Costa com a medalha de gratidão municipal.
Dirigindo-se aos professores “que tiveram um papel decisivo na construção e na afirmação deste grande concelho que é Vila Nova de Famalicão”, o presidente da Câmara assegurou que tudo continuará a fazer
para que a qualidade e universalidade da educação seja uma realidade no
concelho. “Esta foi uma forma simples e simbólica de o município agradecer tudo o que estes professores transmitiram a várias gerações de
famalicenses ao longo dos anos, não só ao nível de conteúdos, mas também pelos ensinamentos morais, exemplos e conversas que se guardam
para toda uma vida”, salientou Armindo Costa. E acrescentou: “É da
mais elementar justiça agradecer a quem, durante toda uma vida profissional, dedicou o melhor de si à difícil missão de ensinar”.
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PRÉMIO MUNICIPAL
DE CONSTRUÇÃO CIVIL
A CÂMARA de Famalicão, numa
medida pioneira, decidiu avançar para a instituição do Prémio
Municipal de Construção Civil,
um galardão de periodicidade
anual e no valor pecuniário de
2500 euros que tem como
objectivo incentivar a qualidade construtiva das edificações ou suas reabilitações,
reconhecendo publicamente
as empresas que se distingam
nesse campo, bem como os
promotores dessas mesmas
obras. “Só podemos aspirar a
termos um bom urbanismo se
tivermos qualidade na construção civil”, salienta a propósito da criação do prémio,
Jorge Paulo Oliveira, vereador
do Urbanismo e Habitação da
Câmara Municipal.
Projecto de recuperação do ex-Hotel Garantia dá o mote para a criação de uma nova praça no centro da cidade

CONSELHO DO MUNICÍPIO

NOVA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE
APRESENTADO PROJECTO INOVADOR PARA A REABILITAÇÃO DO ANTIGO HOTEL GARANTIA
UMA NOVA praça irá nascer
bem no centro da cidade de
Famalicão, concretamente no
interior do quarteirão formado
pelas ruas Adriano Pinto Basto,
Santo António e Dr. Daniel Santos
e pela Praça 9 de Abril, no espaço
antigamente ocupado pela fábrica
de produtos alimentares Vieira
de Castro. A novidade urbanística, que prevê também a
reabilitação do antigo edifício
do Hotel Garantia, foi apresentada pela Câmara Municipal
durante as comemorações do
Dia Mundial do Urbanismo,
que decorreram na Casa das
Artes, nos dias 7 e 8 de Novembro último.
PROJECTO AMBICIOSO Na
ocasião, o arquitecto famalicense
Noé Dinis, vencedor do Prémio
de Arquitectura Januário Godinho, em 1991, deu a conhecer
o estudo prévio de sua autoria
para a formação de um novo
espaço de fruição pública no
núcleo central urbano da cidade.
De acordo com o estudo apresentado, o antigo Hotel Garantia,
há muitos anos desactivado e
com uma imagem que em
nada se coaduna com as exigências estéticas de um edifício
que ocupa o ponto mais central
da cidade, será totalmente
remodelado, dando lugar a um

centro comercial de características
urbanas.
Recriando o ritmo das fachadas do Palacete Barão da Trovisqueira e da Casa Folhadela, como
elementos dominantes da fachada
da Rua Adriano Pinto Basto, o
edifício agora projectado preserva
os elementos emblemáticos, que
caracterizam a fachada do gaveto,
determinantes na preservação da
memória do velho Hotel Garantia. O edifício será constituído por
dois pisos abaixo do nível da rua
destinados a aparcamento, sendo
os restantes pisos, ocupados por
estabelecimentos comerciais, ligados entre si por escadas rolantes,
elevador e dois corpos de escadas
de serviço. Um grande saguão
aberto nos três pisos fará uma comunicação visual entre todos e
produzirá iluminação natural
através de uma clarabóia rasgada
na cobertura.
REVITALIZAÇÃO URBANA O
estudo prévio, que foi bem acolhido pela Câmara Municipal,
prevê ainda a revitalização urbana
do quarteirão penetrando em
todo o seu miolo, criando-se uma
nova praça, potenciando atravessamentos, alguns já existentes,
para vários pontos da cidade. O
subsolo será destinado a aparcamento, estando na superfície
projectada uma galeria comercial

de modo a rematar as traseiras
das construções existentes e
animar em termos de uso, o novo
espaço.
Para o vereador do Urbanismo, Jorge Paulo Oliveira, “esta

será mesmo a intervenção mais
marcante nos últimos 30 anos,
no local mais central da cidade,
traduzindo-se num novo impulso
na renovação e no desenho
urbano de Famalicão”.

Arquitecto Noé Dinis, apresentou projecto para o ex-Hotel Garantia

Câmara acolheu com agrado sugestão do arquitecto Noé Dinis

PRETENDENDO ENVOLVER os
cidadãos, as associações e
os profissionais do sector
urbanístico nos destinos e
gestão das matérias do urbanismo e do ordenamento do
território, a Câmara Municipal
criou o Conselho do Município.
Este novo órgão consultivo da
autarquia visa promover a participação dos cidadãos, das
associações, das instituições
e dos profissionais do sector
imobiliário na definição, elaboração e concretização de políticas, estratégias, instrumentos e acções municipais nas
áreas do urbanismo e do ordenamento do território, bem
como contribuir para o aprofundamento do conhecimento
do município nestas mesmas
áreas. Sob a presidência do
Presidente da Câmara, o Conselho do Município integrará
o vereador do Urbanismo, dois
cidadãos de reconhecido mérito a designar pela Assembleia Municipal e um representante de cada uma das
seguintes instituições: Ordem
dos Arquitectos e dos Engenheiros, Associação Nacional
dos Engenheiros Técnicos,
Faculdade de Arquitectura da
Universidade Lusíada, Associação Nacional das Empresas
de Mediação Imobiliária, Associação de Empresas de
Construção e Obras Públicas,
Vento Norte – Associação de
Defesa do Ambiente e Ocupação de Tempos Livres, Quercus
e Associação dos Deficientes
das Forças Armadas.
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frases
“A partir de agora, a música coral e a
música sinfónica fazem-se ouvir no
centro da cidade. E doravante, os
jovens têm à sua disposição um local
aprazível para conviver, mas também
para expandir a sua imaginação e
criatividade.”
Armindo Costa,
Presidente da Câmara Municipal

“A obra realizada pela Câmara Municipal respeita o conjunto histórico e
urbanístico onde a Casa da Música
está integrada, sem prejuízo de ter melhorado a qualidade e as condições
de trabalho de quem o vai habitar. Fico
feliz por isso ter acontecido, sobretudo,
pelo exemplo e pela mensagem pedagógica que transmite, nomeadamente
aos proprietários de outros imóveis,
mesmo aqui ao lado, que precisam
urgentemente de ser recuperados!”

CASA DA MÚSICA ENSINA JOVENS
REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA PSP IMPLICOU UM INVESTIMENTO DE 410 MIL EUROS
“A CASA da Música de Vila Nova
de Famalicão representa mais
uma aposta na cultura e na
juventude, nomeadamente através
da formação de jovens músicos.”
Foi deste modo que o Presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Armindo
Costa, enquadrou o novo equipamento cultural que a autarquia
devolveu à cidade, depois de uma
profunda empreitada de reabilitação em que o município investiu cerca de 410 mil euros (82 mil
contos).
Para além de Armindo Costa,
marcaram presença na cerimónia
de inauguração da Casa da Música, ocorrida a 29 de Setembro
último, mais de duas centenas de
pessoas, entre as quais se encontravam a representante do Governador Civil de Braga, Andreia
Castro, o vereador das Obras
Municipais, Jorge Carvalho, o
representante da Assembleia
Municipal, Cerejeira Leitão, outros
autarcas da Câmara e das Juntas
de Freguesia e os presidentes das
direcções do Orfeão e da Banda
de Famalicão, instituições que a
partir de agora passam a ocupar
as modernas instalações deste
novo equipamento cultural.

Armindo Costa,
Presidente da Câmara Municipal

“A importância que o executivo municipal tem dado aos valores e interesses
culturais vai muito para além da
inauguração que hoje testemunhamos. Podemos dizer que a Casa
da Música não é de forma alguma a
excepção, mas sim a regra que se
confirma.”
Cerejeira Leitão,
Assembleia Municipal

“Defendeu-se o urbanismo, porque se
evitou a eventual construção de um
edifício em altura neste local; defendeu-se a história e a identidade local,
porque se preservou a construção de
um edifício característico de uma
época; apoiaram-se associações de
reconhecido interesse cultural;
favoreceu-se a prática artística.”
Cerejeira Leitão,
Assembleia Municipal

“É a prova de que o concelho de Famalicão caminha no sentido da promoção
do desenvolvimento humano e da qualidade de vida da sociedade civil, desmistificando a ilusão de se considerar
possível um desenvolvimento sustentado sem a cultura.”
Andreia Castro,
Governo Civil de Braga

“Um virar de página na vida da instituição e também o seu relançamento.”
Mário Aguiar, presidente da Banda de
Música de Vila Nova de Famalicão

“Nos últimos anos, o Orfeão Famalicense tem ensaiado em condições
precárias. Ansiávamos por instalações
como estas que não são tudo o que
nós queríamos, mas representam uma
nova fase.”
Bernardino Martins,
presidente do Orfeão Famalicense
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antes

depois

JUVENTUDE O investimento
efectuado enquadra-se na aposta
do actual executivo camarário na
juventude famalicense e na
continuidade da promoção de
uma efectiva política de democratização cultural. Assim, a partir
de agora, “a Banda de Famalicão
e o Orfeão Famalicense têm um
espaço adequado para ensaiar,
podendo desta forma relançar as
suas escolas de música e abrir
perspectivas de aprendizagem aos
jovens”, sublinhou, Armindo
Costa, a propósito da pertinência
desta nova valência cultural do
concelho.
INTERVENÇÃO CUIDADA
Durante a visita que se sucedeu
à cerimónia de inauguração, o
Presidente da Câmara Municipal
mostrou-se plenamente satisfeito
com a intervenção efectuada,
que resultou na disponibilização de espaços adequados e
altamente qualificados para
que a Banda de Famalicão e o
Orfeão Famalicense – que na
ocasião exibiram os seus dotes
artísticos – relancem “as suas
escolas de música e abram
perspectivas de aprendizagem
aos jovens”.
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ESPAÇOS DE LAZER RENOVADOS

PARQUE 1º DE MAIO
BELO, CONVIDATIVO, acolhedor e seguro. Foram estes os adjectivos que mais se
ouviram quando, em Dezembro passado, o Presidente da Câmara inaugurou o
renovado Parque 1º de Maio, uma área de lazer central da cidade famalicense, que foi
alvo de um processo de requalificação e renovação urbanística. A intervenção
consistiu na recuperação
dos lagos existentes, plan“Renovação do Parque 1º de Maio
tação de relva e ajardinapotencia uma nova centralidade
mento, renovação dos passeios e colocação de ilumina cidade famalicense.”
nação pública, de forma a
tornar o local seguro para as
pessoas que queiram desfrutá-lo à noite. Para o autarca famalicense, a recuperação
deste parque urbano poderá mesmo potenciar uma nova centralidade em Famalicão,
uma vez que se apresenta “verdadeiramente convidativo”. Para isso, a Câmara
Municipal encara a possibilidade de dinamização do espaço, com a promoção de
diversas iniciativas de animação, sobretudo nos meses de Verão. Inserida no
processo de requalificação urbanística das principais ruas e praças da cidade, a
intervenção correspondeu a um investimento de 316.126,06 euros. No total, a
operação de embelezamento e modernização da cidade, executada no âmbito de
candidaturas ao Programa Comunitário de Urbanismo Comercial (URBCOM), implica
um investimento superior a 1,6 milhões de euros.

PRAÇA 9 DE ABRIL
A PRAÇA 9 de Abril reabriu no passado dia 19 de Fevereiro à fruição dos
famalicenses, depois de oito meses de obras de renovação e modernização. Para
além de uma reabilitação profunda, a intervenção efectuada, num investimento total
superior a 338 mil euros, incidiu também na renovação de parte das duas ruas
envolventes: a Rua de Santo
António e a Rua Barão da
“A Praça 9 de Abril tem todas as
Trovisqueira. “A Praça 9 de
Abril tem todas as condições condições para se afirmar cada vez mais
para se afirmar cada vez mais como um local de encontro para os
como um local de encontro
famalicenses.”
para os famalicenses, pois
dispõe de todas as condições de espaço, atractividade, segurança e comodidade para ser um dos
principais centros cívicos de Vila Nova de Famalicão”, salientou o Presidente da
Câmara na cerimónia de inauguração, frisando que “a cidade de Famalicão está
cada vez mais bonita”. Recorde-se que, para além do Parque 1º de Maio e da Praça
9 de Abril, a Câmara Municipal finalizou recentemente o arranjo urbanístico da
Rua Augusto Correia, estando na sua fase final as obras relativas à renovação
da Rua S. João de Deus. Entretanto, em Janeiro último, arrancaram as obras relativas à renovação das avenidas 25 de Abril e Narciso Ferreira, artérias centrais da
cidade, num investimento global de 561 mil euros.
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RUIVÃES NOVA AVENIDA DESENVOLVE A FREGUESIA
OBRA ESTRUTURANTE IMPLICOU INVESTIMENTO DE 250 MIL EUROS

Ruivanenses acorreram em massa à inauguração

“UM DIA histórico para a freguesia”. Foi desta forma que o
presidente da Junta de Freguesia
de Ruivães, Jorge Monteiro,
classificou a abertura da novel
Avenida Eng. Álvaro Pimenta, “a
maior obra alguma vez realizada
na freguesia”.
A cerimónia da inauguração da
nova e estruturante artéria ruivanense realizou-se em Dezembro
passado, sob ambiente de verdadeira festa, numa cerimónia que
contou com a presença do presi-

Nova avenida concretiza sonho antigo da população

dente da Câmara, Armindo Costa,
do presidente da Assembleia Municipal, Nuno Melo, do benemérito, Fernando Pimenta, dos responsáveis autárquicos pela freguesia, dos vereadores municipais
eleitos pela coligação PSD-CDS/
PP, de muitos presidentes de junta
do concelho, pároco da freguesia
e de muitos cidadãos de Ruivães que
não quiseram perder a cerimónia.
NÚMEROS A nova avenida,
que desemboca na também

inaugurada Rotunda Eng.
Fernando Pimenta, na Estrada
Municipal 510, tem duas vias de
circulação, com largura de 3,50
metros cada, um separador de
1,50 metros e dois passeios de
1,75 metros cada, iluminação com
postes colocados no separador e
um muro de cada lado da via de
circulação, com 1,20 metros de
altura.
Com um investimento
municipal de 250 mil euros, a
construção da avenida foi possível

Os escuteiros deram um colorido especial à festa

materializar-se graças à doação de
uma parcela de terreno com 115
metros de comprimento por 12
metros de largura, por parte do
empresário Fernando Pimenta,
que também ofereceu à freguesia
um imponente fontanário público
e todo o granito para a construção
dos muros de suporte da artéria.
OBRA FEITA Trata-se de um
sonho antigo, prometido, segundo
o presidente da Junta de Freguesia
local, “vezes sem conta”, mas que,

acrescentou, “só a equipa autárquica liderada por Armindo Costa
conseguiu concretizar”. Daí,
os inevitáveis e sentidos agradecimentos ao Presidente da
Câmara, “um Homem de
concretizações, de obras, de
realizações”.
Armindo Costa agradeceu o
“gesto altruísta” do cidadão
benemérito e destacou a importância da nova acessibilidade, assim como “a sua beleza e
funcionalidade”.

CABEÇUDOS ESCOLA DO SOUTO RENOVADA
QUALIDADE DA INTERVENÇÃO MUNICIPAL ELOGIADA POR TODOS
“OBRA DE qualidade, de que a
freguesia se pode orgulhar”.
Assim valorizou o presidente da
Assembleia de Freguesia de
Cabeçudos, Mário Pinto, o
restauro e a construção da cantina
escolar da Escola Básica do 1º
Ciclo do Souto, cuja inauguração
ocorreu em Dezembro último e
à qual se associaram largas centenas de pessoas.
Elogiada por todos, a nova
infra-estrutura educativa foi
mesmo declarada pelo mesmo
responsável autárquico, “como
uma prova de determinação da
Câmara Municipal, que não
enjeita esforços para dotar as
populações daquilo que realmente
precisam”.
O mesmo sentimento de satisfação e de gratidão pelo empenho
da Câmara Municipal na viabilização da obra foi destacado
pelo presidente da junta local,
Agostinho Mendes, que, tal como
Mário Pinto, foi eleito pelo MAF/
PF. Agostinho Mendes expressou publicamente a sua “antiga
16

A renovada Escola Básica do Souto

admiração e consideração para
com Armindo Costa, líder de um
Executivo que não gosta de fazer
obra para remediar, mas obras

para o futuro, como aconteceu
com o restauro desta escola,
uma empreitada arrojada, mas
necessária”, frisou.

Com um investimento municipal total de 90 mil euros – 50 mil
para a construção da cantina
escolar e 40 mil para o restauro

do edifício –, a inter venção
efectuada permitiu o reinício da
actividade lectiva nesta escola,
interrompida há dois anos por
falta de condições.
Com a reabertura da Escola
do Souto entrou em vigor o regime normal de funcionamento
escolar nas duas escolas do 1º
Ciclo de Cabeçudos, facto também possibilitado pela abertura da
nova cantina escolar, equipada
com cozinha e refeitório e que irá
servir refeições para os alunos das
duas escolas. O transporte dos alunos da Escola da Igreja é assegurado pela Junta de Freguesia.
“A partir de agora, Cabeçudos
tem duas boas escolas do 1º Ciclo
do Ensino Básico, servidas por
uma moderna cantina escolar,
assim como já tem um novo
jardim-de-infância, a funcionar
desde Outubro deste ano”, referiu
o Presidente da Câmara, apresentando o investimento feito,
num valor total de 115 mil euros,
como “uma aposta no futuro de
Cabeçudos e do concelho”.
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BRUFE NOVA SEDE DE JUNTA
POPULAÇÃO ASSOCIOU-SE À FESTA DA FREGUESIA

Nova iluminação no adro da Igreja de Joane

REFORÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Inauguração da sede da Junta envolveu toda a comunidade brufense

“ESTA SEDE de Junta é a casa
do povo de Brufe.” Foi desta
for ma que o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Armindo
Costa, inaugurou, em 23 de
Novembro, a nova sede de Junta
de Freguesia de Brufe, um
edifício que também alberga

o novo jardim-de-infância, a
funcionar desde o ano lectivo
2002/2003 e que, no total,
incluindo mobiliário e arranjos
exteriores, implicou um investimento municipal superior a
460 mil euros (92 mil contos).
Perante uma multidão de
brufenses, que não quiseram

Armindo enquadrou a abertura da nova sede de junta como uma aposta no poder local

Aspecto geral do Salão Nobre da Junta de Freguesia de Brufe

perder a oportunidade de ver as
novas e modernas instalações da
autarquia local e na presença
do Governador Civil de Braga,
José António Araújo, do presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão,
Nuno Melo, do presidente da
Junta de Freguesia, Amável
Santos, entre outros autarcas
municipais e das freguesias, o
Presidente da Câmara Municipal classificou o investimento
realizado como “uma aposta nas
pessoas, na educação e no poder
local das freguesias”.
NOVA CENTRALIDADE Elogiando a qualidade do projecto
e a centralidade que a nova sede
de Junta ocupa em Brufe,
Armindo Costa realçou o facto
de a freguesia estar a atravessar
um franco processo de desenvolvimento harmonioso, com obras
em várias frentes.
“Só em Brufe, para além do
equipamento que estamos a
inaugurar, estamos a investir no
Centro Social e Paroquial, estamos
a investir no pavilhão multiusos,
estamos a investir na ampliação
do cemitério, além de intervenções pontuais na rede viária e na
reparação das escolas”, assinalou
o Presidente da Câmara Municipal, anunciando “para o ano
de 2004, a repavimentação da
estrada entre Sistães e a estação
da CP de Famalicão”, uma importante via de comunicação, que
constituirá um novo acesso à
cidade.

A CÂMARA Municipal de Vila Nova de Famalicão procedeu ao reforço
e renovação da iluminação pública nos principais acessos rodoviários
à cidade, nomeadamente nas rotundas de Bernardino Machado, de
Santo António e da Paz. O avultado investimento aplicado, ao abrigo
de um protocolo estabelecido com a EDP, resultou num acréscimo da
visibilidade nocturna nestes locais de grande densidade de tráfego,
traduzindo-se numa melhoria das condições de segurança de peões
e automobilistas. O plano de reforço de iluminação pública da
autarquia contemplou ainda vários espaços públicos do concelho,
como sucedeu, no dia 10 de Janeiro, com a ligação da nova iluminação
pública do adro da igreja do Divino Salvador de Joane, uma operação
da responsabilidade da Câmara Municipal, que implicou um
investimento global de cerca de 11 mil euros. O mesmo género de
intervenção foi executado recentemente em Landim, na alameda de
acesso ao Mosteiro, em S. Tiago da Cruz, no Largo do Senhor dos
Aflitos, e em Nine, no Largo de Santo António. Entretanto, também
as principais ruas e praças da cidade estão a ser alvo de uma melhoria
muito significativa de iluminação pública, intervenção prevista e
executada ao abrigo das obras de requalificação urbanística
recentemente concretizadas ou em curso. Com estas intervenções, a
Câmara Municipal aumenta a atractividade de Famalicão e, mais
importante do que isso, dá um contributo importante para o acréscimo
da segurança. Esta mesma preocupação está patente em outras
múltiplas intervenções do género que vão sendo executadas um
pouco por todo o concelho e que privilegiam as zonas de fruição
pública das freguesias, mormente os adros das igrejas e zonas verdes.

Cemitério Paroquial da Carreira preparado para o futuro

CEMITÉRIO ALARGADO NA CARREIRA
O PRESIDENTE da Câmara Municipal inaugurou, no passado dia 25
de Outubro, o alargamento do cemitério paroquial da freguesia da
Carreira, uma obra considerada “fundamental” pelo presidente de
junta local, Laurentino Silva, dada a lotação do espaço até então
disponível. Com um investimento global de cerca de 85 mil euros, 62
mil dos quais suportados pela Câmara Municipal, através de um
protocolo, a intervenção executada incidiu também na regularização e modernização do antigo espaço existente, no prosseguimento da política da Câmara Municipal na renovação dos cemitérios
paroquiais das freguesias do concelho. O terreno para onde foi
alargado o cemitério paroquial da Carreira, em cerca de 1.125 metros
quadrados, foi adquirido pela Câmara Municipal por cerca de 42 mil
euros, número que faz ascender o custo total da intervenção para
próximo dos 127 mil euros.
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NINE NOVOS EQUIPAMENTOS DE LAZER
ARMINDO COSTA INAUGUROU POLIDESPORTIVO, PARQUE INFANTIL E ARRANJO URBANÍSTICO
A FREGUESIA de Nine esteve
em ambiente de grande festa na
tarde do passado dia 8 de Novembro. A boa disposição reinante
estava mais que justificada pelo
motivo que levou o Presidente da
Câmara à freguesia: a inauguração
do polidesportivo de Coura e do
parque infantil do Largo de Santo
António e arranjo urbanístico
envolvente.
Acompanhado pelo vereador
das Freguesias, Jorge Carvalho,
por Domingos Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia e na
presença de outros responsáveis
autárquicos de Nine e de muitos
populares que se associaram aos
momentos, Armindo Costa congratulou-se com a entrega das
novas infra-estruturas à população. “O polidesportivo, o parque
infantil e o arranjo urbanístico
representam mais um contributo
para o desenvolvimento harmonioso de Nine”, frisou o Presidente da Câmara.
Armindo Costa pormenori-

zava este aspecto, para destacar
que as prioridades da Câmara
Municipal vão muito além dos
investimentos em obras de betão
– também elas necessárias... –,
dimensionando-se também para
investimentos que, “tal como estes
novos equipamentos em Nine,
proporcionem às pessoas espaços
de lazer e de ocupação de tempos
livres”.
ESPAÇO DE CONVÍVIO A
intervenção urbanística efectuada no Largo de Santo António,
em frente à sede de Junta de
Freguesia, requalificou um espaço nobre da freguesia, agora
devolvido à população com
condições óptimas para a convivência e ocupação de tempos
livres. Com um investimento
global de 25 mil euros, 19 mil
dos quais suportados pela Câmara, a renovação daquele espaço
público consistiu na criação de um
parque infantil e de um espaço de
merendas, no ajardinamento de

Armindo Costa experimentou o piso do novo polidesportivo

Renovado Largo de Santo António oferece condições de lazer para crianças e adultos

toda a área e na renovação da
iluminação pública.
Já quanto ao novo espaço
desportivo, o Polidesportivo de

Ambiente de festa acompanhou inaugurações

Coura, trata-se de uma infra-estrutura criada junto a uma nova
zona habitacional, na zona este
da freguesia, uma área que se

pretende valorizar para atrair
população.
INVESTIMENTO O polidesportivo resulta de um investimento global de 30 mil euros,
na sua totalidade suportados pela
Câmara, mediante transferência
protocolar que Armindo Costa
executou no próprio dia da inauguração, entregando a Domingos
Ribeiro o cheque com a verba
respectiva. Para uma segunda
fase de inter venção na valorização do lugar de Coura, a Junta
de Freguesia pretende criar uma
zona de diversão infantil e um
parque de merendas, intervenção para a qual Armindo Costa
garantiu o apoio camarário.

cidade

Rua do Senhor da Agonia
pavimentada
A ENTRADA na cidade de Vila Nova de Famalicão, pela Estrada Nacional
204, (acesso a Santo Tirso e ao nó da auto-estrada), está mais facilitada
para os automobilistas que pretendam aceder à Avenida do Marechal
Humberto Delgado, uma das principais artérias da cidade famalicense.
Durante muitos anos preterida pelos automobilistas, dado o precário
estado do piso, a Rua do Senhor da Agonia, em S. Tiago de Antas, é
agora utilizada diariamente por milhares de automobilistas, que assim
evitam uma deslocação, quase sempre morosa, à Rotunda da Paz. Na
base da inversão da situação está uma operação levada a cabo pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que procedeu, por
administração directa, à repavimentação desta importante artéria de
acesso à cidade, num investimento global de 25 mil euros. A intervenção
efectuada devolveu as condições de mobilidade àquela via de
comunicação, que, para além de ligar a Estrada Nacional 204 à Avenida
do Marechal Humberto Delgado, serve uma nova zona residencial de
Famalicão e a Cooperativa de Produtores de Leite.
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“UM EXEMPLO PARA TODOS NÓS”
JORGE SAMPAIO INAUGUROU NOVO CENTRO SOCIAL DAS LAMEIRAS
O PRESIDENTE da República,
Jorge Sampaio, esteve em
Famalicão, em 30 de Setembro
último, para presidir à inauguração
do Centro Social e Comunitário
da Associação de Moradores das
Lameiras (AML), situado junto à
Rotunda Bernardino Machado,
em terreno do município de Vila
Nova de Famalicão.
Para além do Presidente da
República, marcaram presença no
acto inaugural desta nova e
importante valência social, o
Presidente da Câmara de Famalicão, Armindo Costa, o Arcebispo
Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga,
o Governador Civil de Braga, José
Araújo, a directora do Centro
Distrital de Solidariedade e
Segurança Social, Filomena
Bordalo e o presidente da AML,
Jorge Faria, entre outros.
Na sua intervenção, Armindo
Costa saudou vivamente a presença do Presidente da República
na cerimónia e elogiou o trabalho
social desenvolvido pela AML,
“uma associação que faz da
solidariedade social a razão de ser
da sua existência”.
INVESTIMENTO Para a construção do Centro Comunitário
das Lameiras, que correspondeu

“A obra que a Associação
de Moradores das
Lameiras colocou ao serviço
da comunidade é um
exemplo para todos nós.
Não só pela dimensão
do projecto, mas também
pela sua natureza, audácia
e verdadeiro sentido
de solidariedade social
que os seus promotores
lhe incutiram desde
a primeira hora”, afirmou
Armindo Costa
Novo Centro Social e Comunitário das Lameiras dá respostas sociais abrangentes

a um investimento global de 3,5
milhões de euros, a Câmara
Municipal atribuiu uma verba
de 500 mil euros e cedeu o direito
de superfície do terreno à AML.
Segundo Armindo Costa, “são
custos que representam um investimento nas pessoas, mas
também um investimento claro no
futuro, pois temos consciência que

Jorge Sampaio e Armindo Costa deram os parabéns aos utentes pelas novas instalações

nenhuma sociedade se pode
considerar verdadeiramente desenvolvida se não colocar em
prática uma verdadeira política
de desenvolvimento social, que
garanta uma maior coesão social
e assegure o desenvolvimento
sustentado”. Por isso, acrescentou
o autarca, “também a Câmara
Municipal tem procurado cor-

responder a este grande desígnio
nacional que é a solidariedade
social, apoiando todos os projectos voltados para a Solidariedade Social, apresentados
pelas nossas associações e
paróquias”.
Quanto à obra colocada ao
serviço da comunidade, o
Presidente da Câmara não teve

As crianças captaram a atenção das entidades presentes na inauguração

dúvidas em classificá-la “como
um exemplo para todos nós”.
E Armindo acrescentou: “Não só
pela dimensão do projecto, mas
também pela sua natureza,
audácia e verdadeiro sentido de
solidariedade social que os seus
promotores lhe incutiram desde
a primeira hora.”
VALÊNCIAS O Centro Social e
Comunitário tem em funcionamento as seguintes valências:
Berçário e Creche, com 52 crianças; Jardim-de-infância, com
três salas e 77 crianças; Actividades dos Tempos Livres
(ATL), com 91 crianças; Centro
de Dia, com 32 idosos; Apoio
Domiciliário, com 38 idosos,
Centro Animação Juvenil,
com mais de 50 adolescentes
e jovens; Centro Familiar de
Apoio a Mulheres “Espaço
Viver Melhor”, com 20 utentes;
Lar Residencial, com capacidade
para 20 idosos.
19

Vila Nova de

Fama icão

Março 2004 | EDUCAÇÃO

Boletim Municipal

LUDOTECA ITINERANTE LEVA “BRINCADEIRAS” PELO CONCELHO
NOVA UNIDADE LÚDICO-PEDAGÓGICA MÓVEL PARA AS CRIANÇAS FAMALICENSES
AO ABRIGO do Projecto de
Luta Contra a Pobreza Teia, a
Câmara Municipal e a Associação
de Ludotecas apresentaram, a 6
de Outubro passado, o autocarro
“Brincadeiras”. Trata-se de um
espaço de ludoteca itinerante
destinado a percorrer as áreas do
concelho onde não existem equipamentos infantis de ocupação de
tempos livres. Para o Presidente
da Câmara, o novo equipamento
lúdico-pedagógico representa
“mais um passo de gigante para a
plena afirmação de Vila Nova de
Famalicão como um concelho
solidário e para uma real
democratização do ensino”.
Vila Nova de Famalicão é o
segundo município português a
avançar com uma unidade móvel
do género, facto que foi destacado
por Filomena Bordalo, directora
distrital de Braga da Segurança
Social, que marcou presença na
cerimónia de inauguração do
“Brincadeiras”, que decorreu no
Parque de Sinçães, com a presença de muitas crianças que
quiseram, desde logo, conhecer as
potencialidades do equipamento.
A nova ludoteca itinerante está
a ser gerida pela Associação de

Interior da viatura agrada aos mais novos

Armindo Costa desafiou as crianças para uns momentos de brincadeira. Quem terá ganho?...

Ludotecas de Famalicão, proporcionando entretenimento às crianças residentes em 23 freguesias do
concelho abrangidas pelo Projecto
de Luta Contra a Pobreza Teia.
São elas: Abade de Vermoim,
Bente, Brufe, Carreira, Cavalões,
Ceide S. Paio, Cruz, Esmeriz,
Gavião, Gondifelos, Jesufrei,

Lagoa, Landim, Mogege, Mouquim, Novais, Outiz, Portela,
Sezures, Telhado, Vale S. Cosme,
Vale S. Martinho e Vilarinho das
Cambas.
A unidade itinerante está vocacionada para a dinamização
sócio-educativa em áreas definidas como prioritárias pelo projecto

Autocarro “Brincadeiras” vai ao encontro das crianças

Teia, onde se concentra a população considerada alvo de
inter venção, nomeadamente
crianças residentes em bairros
de habitação social, crianças de
etnia cigana e crianças cujas
famílias são beneficiárias do
Rendimento Mínimo Garantido.
O “Brincadeiras” insere-se

mesmo num projecto mais abrangente – a instalação de uma
Unidade Aberta – que se destina
ao acolhimento diurno, imediato
e transitório de crianças e jovens,
até ser possível a sua integração
nas estruturas tradicionais de
apoio. Para além deste acolhimento, os objectivos assentam
igualmente no desenvolvimento de actividades ao ar livre, na
criação de oficinas e de “espaços
de aventura”, na criação de espaços de educação/formação,
no envolvimento e colaboração
dos familiares e sobretudo no
contacto directo com as
comunidades.
A unidade está equipada com
diverso material informático,
jogos lúdico-pedagógicos, livros,
CD, vídeos e materiais de expressão dramática, musical, motora e
plástica. A dinamização do “Brincadeiras” e o planeamento e avaliação das actividades estão a
cargo de uma equipa de técnicos
credenciados afectos ao projecto,
que comporta dois educadores de
infância, um técnico superior de
serviço social, um técnico superior
de educação e dois animadores
sócio-culturais.

Centenas de crianças marcaram presença na inauguração

aconteceu

Férias desportivas e culturais
conquistaram crianças
MAIS DE 3000 crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico aderiram de forma
entusiástica às Férias Desportivas e Culturais de Natal que a Câmara Municipal
organizou em Dezembro último. Com esta iniciativa, que decorreu no
Complexo Desportivo das Piscinas Municipais, no Pavilhão Municipal das
Lameiras e no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, a Câmara
proporcionou aos mais novos umas férias diferentes, ocupando os seus
tempos livres com a realização de múltiplas actividades lúdico-pedagógicas.
Pretendeu-se proporcionar às crianças um maior enriquecimento cultural e
desportivo e fomentar uma melhor sociabilização, factores determinantes
para a sua formação integral, objectivos que, a avaliar pela alegria estampada
no rosto dos participantes, foram plenamente cumpridos.
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RECOLHA SELECTIVA AUMENTA PARA MAIS DO DOBRO
PELOURO DO AMBIENTE COLOCOU 135 NOVOS ECOPONTOS NO CONCELHO
A CÂMARA Municipal aumentou
para mais do dobro a capacidade
da recolha selectiva de resíduos
sólidos domésticos, com a instalação de 135 novos ecopontos em
todas as freguesias do concelho,
concretizando assim uma aposta
na melhoria do ambiente urbano.
Os novos ecopontos, que se
juntaram aos cerca de 100 até
então existentes, foram distribuídos por todas as freguesias do
concelho, em articulação com as
Juntas de Freguesia, tendo-se
privilegiado as zonas de maior
densidade populacional. A Autarquia famalicense passou a
disponibilizar uma média de
um ecoponto por cada 550 habitantes, enquanto que, até agora,
um ecoponto servia, em média,
1300 munícipes.
Também a proximidade de
zonas escolares serviu de critério
para a localização dos ecopontos,
numa medida que dá continui-

Novos ecopontos integram Pilhão e têm aberturas ajustadas aos materirais

dade e sentido às acções de sensibilização que têm sido promovidas pelo pelouro do Ambiente
junto das crianças e dos jovens.

NOVOS MODELOS Os novos
ecopontos dispõem de aberturas
com formas diferentes adaptadas
ao material para recolha. Os

orifícios são bordejados por placas
com as cores associadas a cada
fileira de materiais: verde para o
vidro; azul para o papel e cartão;

amarelo para plásticos, metais e
cartão de líquidos alimentares.
Simultaneamente, as novas
estruturas de recolha selectiva
de lixos integram um receptáculo metálico de cor vermelha
destinado a pilhas inutilizadas
(pilhão), o que acontece pela
primeira vez.
Recorde-se que os materiais
recolhidos são encaminhados para
a Central de Triagem do Vale do
Ave, em Riba de Ave, que procede à separação final e à respectiva
embalagem dos materiais e, numa
fase posterior, os encaminha para
a Sociedade Ponto Verde.
O reforço do número de ecopontos no concelho será acompanhado pela realização de acções
de sensibilização dos cidadãos,
em particular junto da população
escolar, para a importância da
separação dos resíduos sólidos
urbanos, sobretudo junto das
gerações mais novas.

CIDADE MAIS LIMPA

MAIS E MELHOR RECOLHA DE LIXO

PROSSEGUINDO UMA política de defesa do meio ambiente e promovendo condições
de uma cada vez maior qualidade de vida dos famalicenses, a Câmara procedeu à
colocação na cidade de dez recipientes “Sanecan” destinados à recolha dos dejectos
caninos. Os contentores – em que estão integrados distribuidores de sacos-luvas, em
material opaco e impermeável aos odores – foram distribuídos pelos principais espaços
verdes urbanos, locais normalmente utilizados pelos munícipes para passearem os
seus animais de estimação. “Com esta medida, a Câmara pretende contribuir para uma
cidade mais limpa e eliminar o perigo que representam para a saúde pública os dejectos
caninos em locais públicos”, afirma o presidente da Câmara. Os recipientes foram
colocados nos parques de Sinçães e da Juventude, nas praças Álvaro Marques e D.
Maria II e Rua Ernesto Carvalho.

A CÂMARA Municipal reforçou a capacidade de recolha de resíduos sólidos urbanos,
com a criação de duas novas frotas e o consequente reajustamento dos circuitos
existentes no concelho, com excepção da cidade, cujo serviço permanece inalterado
(ver no verso da contracapa deste Boletim Municipal). A ampliação do serviço de
recolha de lixos domésticos, possibilitada pela aquisição de duas novas viaturas, num
investimento global de cerca de 288 mil euros, e com a admissão de quatro novos
funcionários para o serviço, permitiu acabar de vez com a recolha por contentor, sendo
agora todo o território concelhio servido com a recolha porta-a-porta. As alterações
introduzidas no serviço de recolha de lixo entraram em vigor no passado dia 9 de
Fevereiro, tendo a Câmara Municipal lançado uma campanha de informação.

O “Sanecan” é mais um contributo da Câmara para a defesa do meio ambiente

Câmara de Famalicão amplia frota de recolha de resíduos sólidos urbanos

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO MUNICIPAL NA INTERNET
www.cm-vnfamalicao.pt
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A MONTRA DAS ASSOCIAÇÕES
FESTA DO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE FOI UM SUCESSO
MAIS DE uma centena de colectividades e associações do concelho mostraram-se e projectaram
as suas actividades na Festa do
Associativismo e Juventude de
Vila Nova de Famalicão, uma
iniciativa que a Câmara Municipal
promoveu em Setembro passado
e que foi amplamente elogiada
pelas mais diversas instituições
ligadas à juventude famalicense e
pelo próprio presidente da Associação de Futebol de Braga,
Carlos Coutada, que considerou
como “extraordinária, esta capacidade de mobilização e de representação que demonstra a grande
pujança deste concelho”.
Com este evento, que decorreu
no antigo Campo da Feira, o
pelouro da Juventude pretendeu
fomentar a participação e o
envolvimento das associações na
promoção do movimento associativo, através da divulgação da
acção empreendedora e das

dinâmicas das associações do
concelho famalicense, ao mesmo
tempo que procurou, em interacção, definir estratégias e
encontrar rumos para o desenvolvimento do associativismo em
geral e para a política da juventude
em particular.
“Para além da função divulgadora da realidade associativa,
foi também uma forma de
incentivar as novas gerações à
participação associativa e uma
forma de reconhecimento pelo
inestimável trabalho desenvolvido em prol da comunidade
pelas associações e colectividades
do concelho nos mais variados
domínios”, afirmou o Presidente
da Câmara Municipal.

Naquela que foi uma verdadeira montra do movimento
associativo, estiveram presentes
a esmagadora maioria das
associações desportivas, culturais
e recreativas do concelho, que
tiveram a oportunidade de espelhar tudo o que de melhor conquistaram ou realizaram, assim
como o trabalho de interesse público desenvolvido.
A mostra contou ainda com a
presença de diversas instituições
de ensino do concelho e de entidades públicas ligadas ao movimento associativo e à juventude,
como foi o caso do Instituto Português da Juventude, representado
pelo então delegado regional,
Manuel Barros.

O delegado regional de Braga do Instituto Português da
Juventude, Manuel Barros, saudou a realização do evento,
tendo referido mesmo que “esta é a maior Festa do
Associativismo e Juventude realizada no distrito de Braga”.

Investimento na juventude

Câmara paga inscrições de jovens futebolistas famalicenses na Associação de Futebol de Braga

“Damos nota positiva a toda a gente responsável pela organização desta festa
(Festa do Associativismo e Juventude) e saudamos todos os seus intervenientes.”
Manuel Pedro Martins, da Comissão Política Concelhia da Juventude
Comunista Portuguesa de Famalicão, 23/09/03
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DURANTE A Festa do Associativismo e Juventude , a Câmara Municipal e a Associação
de Futebol de Braga (AFB) assinaram um protocolo de cooperação prevendo que a
autarquia assumia o custo das inscrições dos atletas dos escalões de formação dos
clubes do concelho que estaõ inscritos na AFB. Só para a época em curso de 2003-2004
o valor desse pagamento ascende a mais de 32 mil euros, representando “um grande
investimento na juventude famalicense”, pois beneficia largas centenas de atletas.
Com esta medida, “estamos a abrir a porta da formação social, cívica e desportiva dos
jovens famalicenses”, explicou o Presidente da Câmara, que teve ainda oportunidade
para revelar que “esta parceria com as colectividades vai continuar a ser dinamizada
pela autarquia”, assim como vai continuar “o esforço para corrigir tudo o que está
deficitário em termos de infra-estruturas desportivas no concelho”. E acrescentou:
“Queremos dotar cada freguesia de um espaço polidesportivo, o que, aliás, já está a ser
implementado em muitos casos”. Em nome da AFB “e dos cerca de 35 clubes de
Famalicão que nela estão filiados” o presidente daquele organismo, Carlos Coutada,
sublinhou “o quanto é importante este instrumento para a formação desportiva dos
jovens famalicenses no âmbito do futebol, cujo número de inscritos tem vindo a subir
todos os anos, ultrapassando já os mil”. O líder da AFB lembrou ainda que, “em termos
de distrito, este é ainda o único protocolo que vigora com esta intenção” e fez votos
para que “esta parceria possa ser seguida por outros municípios”.

“A Juventude Socialista de Famalicão diz, em comunicado, que a Festa teve dois
sinais muito positivos. Por um lado, o facto do Conselho Municipal da Juventude ter
tido um papel importante na realização do evento, e por outro a forma criativa e
dinâmica como as associações tentaram mostrar o seu trabalho.”
Opinião Pública, 26/09/03
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Alunos da EBI de Gondifelos conheceram Museu Bernardino Machado

Maletas pedagógicas levam museus às escolas

Crianças de visita à Estação Arqueológica de Perrelos

CRIANÇAS VIAJAM PELO PATRIMÓNIO
PROJECTO PIONEIRO ABRANGE ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
A CÂMARA Municipal está a
levar os museus que integram a
rede museológica municipal às
escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico do Concelho de Vila Nova
de Famalicão, para que os
professores explorem as suas
capacidades educativas e despertem nos alunos o interesse pela
descoberta do património histórico-cultural local.
Com recurso a maletas pedagógicas e a dossiês didácticos, o
projecto, “Viagens pela Património
Cultural” tem sido unanimemente
aplaudido pela comunidade educativa, que aderiu de forma entusiasta a este inovador projecto da
autarquia famalicense.
São cinco as maletas pedagógicas que estão a viajar pelas
escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico do concelho, respeitantes
a cada um dos espaços museológicos envolvidos no projecto:
Museu da Indústria Têxtil, Museu
Bernardino Machado, CasaMuseu Camilo Castelo Branco,
Casa-Museu Soledade Malvar e
Estação Arqueológica de Perrelos
(Delães).

Crianças da Escola Básica da Estalagem de Vermoim em visita à Casa-Museu de Camilo

Com a história dramatizada e
ajustada ao nível etário dos alunos
que a maleta transporta e que um
monitor da autarquia apresenta,
segue, entre outros recursos, uma
série de jogos educativos, “quebracabeças” e materiais para dese-

nhar, preciosos auxiliares para o
professor, no planeamento, organização e desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem
dos seus alunos.
Depois do trabalho na sala de
aula, o processo prossegue com

uma visita de estudo aos respectivos espaços museológicos, onde
os alunos solidificam conhecimentos e contactam com o espólio do espaço que estudaram.
“Viagens pelo Património Cultural” é mais um investimento do

pelouro da Cultura na formação
cívica e cultural das crianças e dos
jovens famalicenses”, afirma o
Presidente da Câmara a propósito
da iniciativa. E Armindo acrescenta: “Estamos convictos que, ao
apostar na educação patrimonial
dos mais jovens, estamos a garantir
não só um futuro melhor para as
gerações futuras, mas também a
formar cidadãos mais intervenientes e conscientes da importância da preservação e valorização da sua herança cultural”.
O programa teve início em
Dezembro passado, mas é já possível fazer um balanço altamente
positivo da iniciativa. Neste momento, munidos dos respectivos
passaportes de viajantes, muitos
dos alunos do 1º ciclo do Ensino
Básico de Vila Nova de Famalicão estão a fazer a viagem
pelo património histórico-cultural
do concelho, sendo previsível
que até ao final do ano lectivo
todo o universo deste nível de
ensino – estimado em cerca de
sete mil crianças – tenha explorado as potencialidades do
projecto.

aconteceu

Relações entre a Igreja e o Estado aprofundadas
AS RELAÇÕES entre o Estado Português e a Igreja Católica, desde a
instauração da República, em 1910,
até aos nossos dias, estiveram em
debate em Famalicão, em Novembro
último, no âmbito da realização da
quinta edição dos Encontros de
Outono. A iniciativa contou com a
presença dos mais destacados
historiadores contemporâneos e
contou com a participação de mais
de 100 pessoas. Todas as intervenções foram seguidas de um aceso debate entre os
participantes, facto bem demonstrativo do interesse e pertinência do tema eleito para
esta quinta edição dos Encontros de Outono de Vila Nova de Famalicão, iniciativa
integrada no plano anual de actividades do Museu Bernardino Machado, que estará de
regresso ainda este ano, conforme assegurou o presidente da Câmara Municipal.

Investigadores querem mais Camilo nas escolas
“É IMPERIOSO fazer um aproveitamento mais frutífero do discurso do
texto camiliano no ensino da língua
portuguesa.” Foi esta uma das principais conclusões extraídas no final
do colóquio “A Personagem na Novela Camiliana”, que o pelouro da
Cultura organizou nos dias 24 e 25
de Outubro, e que reuniu na Casa
das Artes docentes das Universidades de Coimbra, Lisboa, Porto,
Braga e Santiago de Compostela, e um grupo de cerca de 60 participantes, na sua
esmagadora maioria professores do ensino secundário e estudantes universitários.
“O colóquio decorreu com muita qualidade, entusiasmo e participação e com um número,
quer de intervenções quer de participantes, ideal para este tipo de iniciativa”, assinalou
Aníbal Pinto de Castro, director da Casa-Museu Camilo Castelo Branco.
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NOVENTA ANOS A DAR QUE LER
BIBLIOTECA MUNICIPAL EVOCA SOUSA FERNANDES E PROMOVE ACÇÕES DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA
“FELICITO A Câmara de Vila Nova de Famalicão
pela prioridade importante que tem dado às
áreas do social e da cultura”. Foi desta forma
que o Ministro dos Assuntos Parlamentares,
Luís Marques Mendes, se congratulou com a
“aposta no futuro” que constata existir nas
políticas estratégicas delineadas pela autarquia
famalicense. Marques Mendes falava durante
a sessão solene comemorativa do 90º Aniversário
da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco,
no passado dia 5 de Outubro. O governante
exultou os “municípios do século XXI a apostarem na cultura”, uma vez que, acrescentou,
“num tempo em que a tendência é para esbater
as diferenças entre os povos e os países, é
importante sublinhar as diferenças perenes
e indeléveis que são factor de identidade de um
povo”. Na sua intervenção, o presidente da
Câmara, Armindo Costa, traçou o percurso
histórico da biblioteca pública de Famalicão e
apontou caminhos para a rede de leitura pública
do concelho, constituída pela Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, mais seis
pólos distribuídos pelas freguesias de Joane,
Arnoso Santa Eulália, Jesufrei, Pousada de
Saramagos, Lousado e Riba de Ave. “Os nossos
esforços concentram-se na reabilitação destas
instalações, na ampliação da rede de leitura
pública pelas freguesias, como ocorrerá em
breve em Ribeirão, e na renovação de fundos
audiovisuais e bibliográficos”, salientou
Armindo Costa. Depois homenageou os fundadores da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco “e todos aqueles que, ao longo destes 90
anos, aplicaram o seu esforço ao serviço da
promoção do livro e da leitura pública”. Aliás,
um dos momentos mais marcantes da cerimónia aconteceu quando Armindo homenageou
a figura do senador Sousa Fernandes, atribuindo
o seu nome ao auditório da Biblioteca Municipal, dado que “representa e simboliza este esforço
inter-geracional em favor do livro, da leitura e da
cultura em geral”, frisou o edil. Sousa Fernandes,
que assumiu a presidência da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão em 1910, desempenhou,
na qualidade de cidadão, o papel de mentor e
dinamizador cívico-cultural e assumiu o papel
de divulgador do ideal republicano, tendo
lançado uma campanha de sensibilização para
a doação de livros, tendo em vista a criação de
uma biblioteca pública em Vila Nova de Famalicão,
o que aconteceu em 1913.

“Felicito a Câmara de Vila Nova
de Famalicão pela prioridade
importante que tem dado
às áreas do social
e da cultura”, declarou
Marques Mendes, ministro
dos Assuntos Parlamentares
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SÓCIOS BEBÉS
Campanha simbólica de novos sócios

TEATRO
Livro de Areia, Produções Ilimitadas Fora d'Horas

ATELIER
Brincar com o jogo dramático

OFICINA
Leitura encenada de um conto

PARABÉNS A VOCÊ
Crianças associaram-se ao Aniversário

TAKE AWAY
Distribuição gratuita de 2000 livros

SESSÃO SOLENE
Marques Mendes nos 90 anos da Biblioteca

VISITA À BIBLIOTECA
O livro e a leitura enaltecidos
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CÂMARA APOSTA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
VERBAS LIVRES PARA AS FREGUESIAS NOVAMENTE DUPLICADAS
A CÂMARA Municipal vai transferir
durante o corrente ano de 2004
mais de 2 milhões de euros em
verbas livres para as freguesias.
Respeitando o compromisso que
assumiu com os famalicenses, o
Presidente da Câmara dá seguimento à assumida aposta numa
efectiva descentralização de meios
financeiros para as 49 Juntas de
Freguesia. É um investimento na
capacidade de execução dos
eleitos locais e a tradução prática
de uma política que respeita todas
as Juntas de Freguesia do concelho. A par das verbas livres, a
Câmara vai transferir ainda uma
verba total de 33,5 mil euros,
exclusivamente destinada à
manutenção das salas de aula
existentes em cada freguesia,
relativas ao ensino pré-escolar
e ao 1º Ciclo do Ensino Básico.
“Tenho afirmado, desde a primeira
hora de gestão autárquica, que o
desenvolvimento sustentado
que todos desejamos para
Famalicão só é possível, se o
concelho caminhar a uma só velocidade e a uma só voz”, salienta
Armindo Costa, reassumindo o
compromisso “de tratar todas as
freguesias da mesma forma, como
filhas da mesma mãe, independentemente das cores partidárias
dos respectivos executivos locais”.
Ao nível dos investimentos nas
freguesias, o Presidente da Câmara
Municipal lembra ainda os muitos
milhares de euros transferidos
via protocolo e o elevado montante
aplicado em obras da responsabilidade directa da Câmara, tais
como; as 77 novas habitações
sociais, em Fradelos, Requião,
Gavião e Calendário, os oito novos
jardins-de-infância em construção,
em outras tantas freguesias, das
estradas municipais em fase
de pavimentação e das empreitadas de alargamento das redes de
abastecimento de água e saneamento. Só em acessibilidades,
a Câmara está a pavimentar perto
de 20 quilómetros de estradas
municipais, num investimento
global de 4,3 milhões de euros, que
atravessa praticamente todo o
concelho. Também ao nível do
Ambiente várias freguesias estão
a ser beneficiadas com o maior
investimento de sempre em água
e saneamento. “São 280 quilómetros de rede de abastecimento de água e de saneamento básico que estão em construção”,
frisa Armindo Costa

TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA / 2004
Freguesia

Área

Habitantes

Salas de aula

Verba Livre

Verba/Escolas

Total

Abade Vermoim
Antas
Arnoso Sta Eulália
Arnoso Sta Maria
Avidos
Bairro
Bente
Brufe
Cabeçudos
Calendário
Carreira
Castelões
Cavalões
Ceide S. Miguel
Ceide S. Paio
Cruz
Delães
Esmeriz
Fradelos
Gavião
Gondifelos
Jesufrei
Joane
Lagoa
Landim
Lemenhe
Louro
Lousado
Mogege
Mouquim
Nine
Novais
Oliveira Sta Maria
Oliveira S. Mateus
Outiz
Pedome
Portela
Pousada Saramagos
Requião
Riba D’ Ave
Ribeirão
Ruivães
Sezures
Telhado
Vale S. Cosme
Vale S. Martinho
Vermoim
Vila Nova Famalicão
Vilarinho das Cambas

33
435
268
338
280
370
130
251
320
701
215
360
433
71
134
382
230
375
1697
441
853
285
725
295
455
267
518
561
298
413
396
113
464
285
287
266
251
154
820
283
1091
272
226
489
631
405
486
232
950

307
4.870
1.125
1.617
1.359
3.650
806
2.397
1.238
8.972
1.629
1.582
1.240
976
437
1.589
3.511
1.599
3.012
3.467
1.461
623
6.249
902
2.752
1.363
2.303
3.469
1.672
1.394
2.586
831
2.846
3.216
896
2.263
584
1.936
2.850
2.982
7.169
2.413
616
1.775
2.989
1.692
2.696
5.243
1.184

3
12
3
8
3
8
3
7
6
19
5
4
6
2
2
4
8
4
15
6
8
3
16
3
6
4
8
9
9
4
8
3
6
6
3
6
2
4
6
7
22
8
2
6
8
6
9
21
5

8.429,68
69.113,44
24.191,70
31.543,98
27.044,82
54.159,48
16.639,90
37.230,28
26.965,01
120.818,83
27.972,59
31.833,28
30.386,77
16.679,80
12.829,08
32.571,50
48.473,18
32.461,77
87.309,58
54.349,02
45.380,63
19.353,36
92.536,99
22.635,45
47.156,35
26.695,66
44.263,33
57.980,27
30.925,47
31.424,27
43.614,89
16.400,47
48.423,30
46.976,79
22.326,19
36.252,63
17.916,82
29.399,15
59.187,36
44.432,92
113.356,81
38.038,33
17.507,81
37.768,98
54.977,50
34.357,20
47.495,54
66.978,58
45.340,73

299,28
1.197,12
299,28
798,08
299,28
798,08
299,28
698,32
598,56
1.895,44
498,80
399,04
598,56
199,52
199,52
399,04
798,08
399,04
1.496,40
598,56
798,08
299,28
1.596,16
299,28
598,56
399,04
798,08
897,84
897,84
399,04
798,08
299,28
598,56
598,56
299,28
598,56
199,52
399,04
598,56
698,32
2.194,72
798,08
199,52
598,56
798,08
598,56
897,84
2.094,96
498,80

8.728,96
70.310,56
24.490,98
32.342,06
27.344,10
54.957,56
16.939,18
37.928,60
27.563,57
122.714,27
28.471,39
32.232,32
30.985,33
16.879,32
13.028,60
32.970,54
49.271,26
32.860,81
88.805,98
54.947,58
46.178,71
19.652,64
94.133,15
22.934,73
47.754,91
27.094,70
45.061,41
58.878,11
31.823,31
31.823,31
44.412,97
16.699,75
49.021,86
47.575,35
22.625,47
36.851,19
18.116,34
29.798,19
59.785,92
45.131,24
115.551,53
38.836,41
17.707,33
38.367,54
55.775,58
34.955,76
48.393,38
69.073,54
45.839,53

TOTAL

20.235

114.338

336

2.030.107,44

33.519,36

2.063.626,80
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Feira

Grande
de

São

Miguel

TRADIÇÕES SECULARES EM FAMALICÃO
LARGOS MILHARES DE VISITANTES NA FEIRA GRANDE DE S. MIGUEL
OS OBJECTIVOS previamente delineados para a
Feira Grande de S. Miguel 2003, que decorreu entre
27 e 29 de Setembro, foram atingidos na plenitude.
Serviu-se a população e a economia da região,
proporcionando o escoamento dos produtos
agrícolas e do artesanato e, por outro lado,
contribuiu-se para a preservação e valorização de
costumes e tradições há vários séculos associados
às gentes de Vila Nova de Famalicão, que em muito
contribuíram para a formação da identidade
colectiva famalicense. A cidade foi visitada por
milhares e milhares de pessoas que deram a
melhor resposta à aposta da Câmara Municipal na
recuperação de uma feira com oito séculos de
história. Regressou a Feira Franca – tradicionalmente conhecida como Feira Grande – e com
ela a Feira Rural e Gastronómica de Vila Nova de
Famalicão, a Feira de Gado Bovino, Cavalar,
Caprino e Ovino e o Grande Concurso Pecuário.
Tudo iniciativas entusiasticamente aplaudidas
pelos visitantes. Ao mesmo tempo, recriaram-se
tradições ancestrais, como a Desfolhada Minhota,
as Garraiadas e os Cantares ao Desafio e impulsionaram-se momentos de animação artístico-cultural verdadeiramente inesquecíveis. “Deste
modo, evocamos a função vital que a Feira
desempenhou na dinamização do comércio local
e na vida económica do concelho e da região,
sobretudo quando Famalicão era o ‘celeiro do
Minho’, e as tradições profundas inerentes, com
as quais os famalicenses se identificam”, salientou
Armindo Costa, visivelmente satisfeito pela grande
adesão popular verificada. Recorde-se que a Feira
Grande de S. Miguel começou a realizar-se logo
após a concessão do foral de D. Sancho I, atribuído
a Vila Nova de Famalicão em 1205, por altura do
pagamento do tributo, então denominado “Foro
de Bragal Direito”.

Grande Concurso Pecuário

Feira de Gado Bovino, Cavalar, Caprino e Ovino

A cidade foi visitada por milhares
e milhares de pessoas que deram
a melhor resposta à aposta
da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão na recuperação de uma
feira com oito séculos de história.
Milhares de pessoas assistiram à Benção dos Animais
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Feira Rural e Gastronómica

Desfolhada Minhota

“Evocamos a função vital que a Feira desempenhou
na dinamização do comércio local e na vida económica
do concelho e da região, sobretudo quando Famalicão
era o ‘celeiro do Minho’, e as tradições profundas inerentes,
com as quais os famalicenses se identificam”, afirmou Armindo Costa
Exibições Equestres

Folclore

Sardinhada

Animação foi uma constante

Famalicenses reviveram com entusiasmo
evento com oito séculos de história

Desfile de Charretes

Desfile de Bandas de Música
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VILARINHO DAS CAMBAS JUNTA SAI DO CONTENTOR
CÂMARA MUNICIPAL LANÇA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE EM CLIMA DE FESTA
“UM DIA de festa para a população de Vilarinho das Cambas
e para a sua Junta de Freguesia,
mas, sobretudo, um dia de particular significado para a Câmara
Municipal.” Foi desta forma que
o Presidente da Câmara se referiu
à cerimónia de assinatura do auto
de consignação e de lançamento
da primeira pedra da nova sede
de Junta de Freguesia de Vilarinho
das Cambas, que, no dia 25 de
Outubro passado, juntou algumas
centenas de pessoas no centro
paroquial da freguesia.
Os serviços autárquicos da
Junta de Vilarinho das Cambas
estavam remetidos para um
contentor desde meados de 2001,
altura em que o presidente de
Junta, Manuel Costa Silva, se
insurgiu contra o anterior Executivo da Câmara Municipal,
por não corresponder aos velhos
e insistentes pedidos da população que reclamava uma sede
condigna.
Neste contexto, a entrega da
obra ao empreiteiro foi um momento efusivamente aplaudido
por uma verdadeira multidão de
pessoas que se associaram à cerimónia, tanto mais que, acto contínuo, sucedeu a remoção do contentor que albergava os serviços
daquela Junta de Freguesia. Uma
situação que, na opinião de Armindo Costa, era “indigna para a
população, indigna para os eleitos

“Um dia muito grande para Vilarinho”, disse o presidente da Junta

locais e uma vergonha para o
concelho”.
“Materialmente, é um passo
que significa uma resposta a uma
necessidade premente da freguesia; simbolicamente, reflecte o corte que fizemos com o passado”,

salientou o presidente da Câmara
Municipal, reafirmando o empenho do município em dotar
todas as Juntas de Freguesia
“de mecanismos e condições
indispensáveis à execução do seu
mandato”.

Lançamento da primeira pedra da nova Sede da Junta de Vilarinho das Cambas

INVESTIMENTO A construção
da nova sede de Junta de
Freguesia foi adjudicada à
fir ma Terramac, Lda., pelo
valor de 175.865 euros, e tem
um prazo de execução de 300
dias. Enquanto não está concluí-

da a nova sede de Junta de Freguesia, os serviços autárquicos
de Vilarinho das Cambas estarão provisoriamente instalados
no edifício da antiga Escola
do 1º Ciclo do Ensino Básico da
Igreja.

ARRANJO URBANÍSTICO AVANÇA
NA DESLOCAÇÃO a Vilarinho, Armindo Costa teve ainda a oportunidade de proceder à apresentação pública do projecto do arranjo
urbanístico da zona envolvente à Igreja Paroquial, cujo processo para
a sua execução deverá ser iniciado em breve pela Câmara. O presidente
da Junta de Freguesia, Manuel Costa e Silva, apresentou-se como
“um homem feliz”, já que, nas suas próprias palavras, estava a viver
“um dia muito grande para Vilarinho”. E explicou: “Depois de a freguesia ter padecido de um tratamento que não era o correcto e que estava
a impedir o seu enorme potencial de desenvolvimento, Vilarinho das
Cambas está agora no caminho correcto do desenvolvimento”, frisou.
Arranjo urbanístico da zona envolvente à igreja cria Centro Cívico para a freguesia

JESUFREI “UM SONHO ANTIGO DA POPULAÇÃO”
PRIMEIRA PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE JUNTA E JARDIM-DE-INFÂNCIA

Novo equipamento autárquico e educativo de Jesufrei potencia uma nova centralidade na freguesia
28

“MEMORÁVEL”. Foi desta forma que o presidente de Junta de
Freguesia de Jesufrei, António
Barbosa, se referiu ao dia em que
o Presidente da Câmara lançou a
primeira pedra da futura sede de
Junta de Freguesia e do novo Jardim-de-Infância, dois equipamentos que vão nascer na Rua 15 de
Julho, junto ao Parque Desportivo de Jesufrei, num investimento
municipal de 239.811,59 euros.
O arranque da construção dos
equipamentos, cuja empreitada
tem um prazo de execução de 300
dias, foi assinalado em Dezembro
passado com a presença de Armindo Costa, numa cerimónia a
que aderiram muitos autarcas e
cidadãos da freguesia.
Satisfeito pelo início da con-

cretização “de um sonho com
vários anos, que tinha promessas
de inauguração para 2000”,
António Barbosa agradeceu a
Armindo Costa o avanço da obra,
salientando com visível emoção:
“Quase não tenho palavras”.
Por sua vez, Armindo Costa
enquadrou a obra na “efectiva
aposta da Câmara na criação de
condições para a dignificação das
Juntas de Freguesia e na prioridade dada ao alargamento da rede
municipal de jardins-de-infância”.
O novo equipamento autárquico e educativo ficará localizado
numa zona central de Jesufrei,
num terreno regularizado para o
efeito, mediante um protocolo
estabelecido entre a Câmara e a
Junta, no valor de 24.747 euros.
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CEIDE S. PAIO NOVA JUNTA JÁ É REALIDADE
CENTRO CÍVICO NASCE JUNTO À IGREJA
Para uma fase posterior, que
poderá ser finalizada ainda durante este ano, ficaram as obras
relativas aos acabamentos do résdo-chão do edifício, espaço que
irá acolher um Centro de Convívio
para a Terceira Idade. No total, a
nova sede da Junta implicará um
investimento de 200 mil euros.
Igualmente reivindicada pela
população local era a criação de
um espaço público condigno que
se impusesse como um ponto de
encontro da freguesia. Neste momento, a Câmara também já está
a corresponder a essa pretensão,
com a construção da Alameda da
Igreja, uma empreitada no valor
de 150 mil euros, que está a
decorrer em várias fases, mediante
protocolos celebrados entre a
Câmara e a Junta de Freguesia.

Construção da Alameda da Igreja cria centro cívico em Ceide São Paio

OS SERVIÇOS autárquicos de
Ceide S. Paio estão a funcionar
na nova Sede de Junta de Freguesia desde o início deste mês de
Março. Em visita de trabalho à

freguesia, realizada em Setembro
passado, o Presidente da Câmara
havia garantido ao presidente da
Junta de Freguesia, Mário da Rocha Almeida, um esforço finan-

ceiro suplementar do município
para que fosse possível corresponder no mais curto espaço de
tempo a este anseio antigo da população, o que aconteceu agora.

CENTRO CÍVICO A intervenção prevê a pavimentação de todo
o piso, a construção de escadaria
de acesso à igreja paroquial, a
construção de infra-estruturas

sanitárias e o embelezamento de
toda a área, mediante plantação
de árvores e criação de jardins.
Para uma segunda fase da operação está prevista a construção da
capela mortuária, assim como o
alargamento do cemitério, intervenções a efectuar em terrenos
que a Câmara pretende adquirir.
Para Armindo Costa, a intervenção em curso irá transformar
a área envolvente da igreja “numa
zona de referência, constituindo-se como o verdadeiro centro
cívico de Ceide S. Paio”.
Motivo de visita atenta da comitiva autárquica foram também
as obras de reconstrução da EM
nº 573, cujos trabalhos estão já
concluídos nesta zona.
Com todas estas intervenções
no terreno, Armindo Costa não
teve dúvidas em afirmar que a
freguesia liderada por Mário Almeida, apesar de ser uma das mais
pequenas do concelho, “está no
caminho certo do desenvolvimento”.

CEIDE S. MIGUEL CENTRO CULTURAL PRONTO EM 2005
NOVA JUNTA E JARDIM-DE-INFÂNCIA NA CALHA
O CENTRO Cultural Camilo
Castelo Branco, obra projectada
por Siza Vieira, vai ser inaugurado no dia 16 de Março de 2005,
data em que se assinalam os 180
anos do nascimento do autor de
“Amor de Perdição”, segundo
anunciou o presidente da Câmara
durante uma visita de trabalho à
freguesia, realizada em Setembro
último.
A infra-estrutura cultural está
a ser construída em terrenos próximos da Casa-Museu. O novo
equipamento, que terá uma
função eminentemente literária,

faz parte de um amplo projecto
de valorização da zona envolvente à Casa-Museu de Camilo
Castelo Branco, cujo investimento
ultrapassa os quatro milhões de
euros.
NOVA JUNTA Motivo de análise
atenta da comitiva autárquica, que
integrava também o vereador das
Freguesias, Jorge Carvalho, e o
presidente de Junta de Ceide,
Manuel Amaro, foi precisamente
o local para a construção de uma
nova sede da Junta de Freguesia,
que será edificada na sequência

Centro Cultural cresce em frente à Casa-Museu Camilo Castelo Branco

do projecto de valorização da
Casa-Museu Camilo Castelo
Branco, o mesmo acontecendo
com a residência paroquial da
freguesia, com a renovação da
Igreja Paroquial e a preservação
de Casa do Nuno, onde actualmente funciona a Extensão de
Saúde, que será transferida para
um novo edifício, cuja construção
está a ser estudada pelo Ministério
da Saúde.
Depois de uma passagem
pelo cemitério paroquial, onde
recentemente foram concluídas
as obras de alargamento e onde a
Junta pretende edificar uma capela mortuária, as atenções dos autarcas viraram-se para a educação,
mais particularmente para a necessidade de construção de um
novo jardim-de-infância. O Presidente da Câmara sugeriu a
construção do equipamento num
terreno adjacente à Escola Básica
da Igreja, de forma a reunir no
mesmo local as duas escolas,
possibilitando uma utilização
comum de algumas valências,
como é o caso da cantina escolar,
posição prontamente partilhada
por Manuel Amaro.

ESCUTEIROS TERÃO NOVA SEDE SOCIAL
“UMA OBRA necessária para servir a juventude famalicense e o
movimento associativo com mais expressão no concelho.” As palavras
do Presidente da Câmara foram proferidas no passado dia 18 de
Janeiro, durante a cerimónia de apresentação do projecto e lançamento
da primeira pedra da futura sede social do agrupamento de escuteiros
de Ceide S. Miguel. Com um investimento estimado na ordem dos 150
mil euros, a nova infra-estrutura ficará situada na Rua da Seara, em
terreno cedido pela Câmara Municipal. O novo edifício, cuja construção
deverá estar concluída dentro de dois anos, estará equipado com
várias salas para o desenvolvimento das actividades dos escuteiros
e com dormitório, refeitório e balneários, valências que permitirão
acolher outros agrupamentos escutistas e outras associações
ligadas à juventude que estejam de visita à terra onde Camilo Castelo
Branco viveu grande parte dos seus dias e onde produziu a maioria
das suas obras.
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Novos acessos no Louro com a duplicação da Linha do Minho

Armindo Costa na Escola de Armental

Grupo Desportivo do Louro recebeu apoio

LOURO NOVO JARDIM-DE-INFÂNCIA
INVESTIMENTOS EM CURSO REVOLUCIONAM FREGUESIA
A FREGUESIA do Louro vai ter
um novo jardim-de-infância, que
irá substituir a actual valência, a
funcionar no rés-do-chão da Escola Básica de Armental. O compromisso para a construção desta
nova escola, que irá nascer no
mesmo terreno para onde está
prevista a nova extensão de Saúde
do Louro, foi assumido pelo Presidente da Câmara perante o presidente de Junta local, Arménio
Macedo, e a comunidade educativa, durante uma visita de trabalho à freguesia, realizada em
Outubro último.
Armindo Costa adiantou mesmo que a Câmara vai avançar de
imediato com o processo de candi-

datura para esta nova infra-estrutura educativa, “para que seja
possível lançar o respectivo
concurso público no mais curto
espaço de tempo”.
A educação foi mesmo um dos
temas centrais da visita, tendo o
autarca famalicense reunido com
a comunidade educativa da
Escola Básica de Armental, que
reivindica há vários anos uma
profunda intervenção no edifício
escolar.
O Presidente da Câmara foi
sensível ao apelo dos pais e professores, mas lembrou que o actual
executivo camarário não tem capacidade para fazer “em dois ou
três anos, aquilo que outros não

fizeram em vinte”. Em todo o caso, Armindo Costa assegurou que
a Câmara irá avançar com obras
de beneficiação nas duas escolas
básicas (Armental e Gandra).

do Souto (junto ao cemitério),
uma empreitada de vulto
que significará uma melhoria
substancial nas acessibilidades
locais.

REVOLUÇÃO De passagem
pelas obras de duplicação e modernização da Linha Ferroviária
do Minho, que eliminaram todas
as passagens-de-nível até então
existentes, a comitiva autárquica
constatou a verdadeira revolução
que o Louro está a sofrer ao nível
das acessibilidades.
Entretanto, o Presidente da
Câmara lançou a ideia da construção de uma nova avenida
entre a igreja paroquial e o lugar

OBRA FEITA Ainda ao nível
das acessibilidades, Armindo
Costa e Ar ménio Macedo
visitaram a Rua de Nossa
Senhora de Fátima e o Largo do
Santo do Monte, onde foram
recentemente concluídas obras
de beneficiação, mediante
protocolos assinados entre a
Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia. O mesmo sucedeu
no cemitério paroquial da freguesia, que foi alvo de uma

profunda intervenção que iluminou
e alargou o espaço.
Entretanto, arrancou recentemente a reconstrução da Rua
Clemente Sousa Lopes, entre
o lugar de Barradas e o Santo
do Monte. Os trabalhos de
alargamento e colocação da
rede de abastecimento de água
já foram concluídos, faltando
agora a pavimentação da estrada.
Estas e outras intervenções
efectuadas ou em fase de concretização merecem a satisfação do presidente da Junta, para
quem, “a Câmara Municipal se
tem mostrado receptiva para
responder às necessidades da
população”.

S. SIMÃO DE NOVAIS OBRAS EM VÁRIAS FRENTES
PRINCIPAL VIA DE ATRAVESSAMENTO DA FREGUESIA VAI SER PAVIMENTADA

Armindo bem recebido pelas crianças

“A CÂMARA está a trabalhar
para colocar S. Simão de Novais
no mapa do concelho.” As palavras de Armindo Costa foram
proferidas em Outubro passado,
depois de uma visita de trabalho
à freguesia.
Armindo Costa mencionou os
investimentos na rede viária e na
rede de saneamento básico como
provas do “esforço do município
30

Visita à Têxtil Macal

em transformar para melhor a
qualidade de vida dos habitantes”.
Assim, acrescentou, “está em
fase de projecto” a reconstrução
da Estrada Municipal 573 entre
Ruivães e Oliveira S. Mateus,
atravessando S. Simão de Novais.
Significa isso que, se tudo decorrer normalmente, a obra será lançada a concurso ainda durante o
corrente ano, facto que deixou no-

toriamente satisfeito o presidente
da Junta, Manuel Azevedo, tanto
mais que esta é a principal via de
atravessamento da freguesia”.
SANEAMENTO Para além da
melhoria da rede viária, S. Simão
de Novais está a ser alvo de uma
grande obra ambiental, com a
instalação da rede de saneamento
básico, numa empreitada com

uma extensão total de 46 quilómetros de rede, que implica um
investimento total de 2,5 milhões
de euros, beneficiando também as
vizinhas freguesias de Bairro,
Delães e Carreira. “S. Simão de
Novais é uma freguesia pequena
que está a recuperar um atraso
de muitos anos, criando estruturas
e condições que a tornarão numa
freguesia média dentro de poucos

anos”, comentou Armindo Costa,
apontando o caso de Novais
“como um exemplo na correcção
das assimetrias do concelho”.
Armindo Costa visitou ainda
a nova capela mortuária da freguesia, cuja cerimónia de bênção
ocorreu no passado dia 16 de
Novembro e que implicou um
investimento municipal de 100
mil euros.
O Presidente da Câmara marcou ainda passagem pelas instituições mais representativas da
freguesia, tendo reunido com os
responsáveis pela Cooperativa
Eléctrica de S. Simão de Novais
e pela Associação Desportiva
e Cultural de Novais, onde
analisou planos para a melhoria
das instalações desportivas da
colectividade.
Igualmente relevante foi a
visita de Armindo Costa à fábrica
de cobertores “Macal”, uma empresa de sucesso na freguesia.
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NINE NA ROTA DO PROGRESSO
QUALIDADE DE VIDA CRESCE NA FREGUESIA
“NUM FUTURO muito próximo, tudo vai ser mais fácil para a
população de Nine”. Foi desta
forma que o presidente da Câmara classificou a verdadeira
revolução nas acessibilidades
ferroviárias e rodoviárias que está
a acontecer na freguesia ninense
e que se traduz “num acréscimo
muito significativo da qualidade
de vida dos cidadãos”.
Em visita de trabalho à freguesia, realizada em Outubro passado, Armindo Costa, acompanhado
pelo presidente da Junta de Freguesia local, Domingos Ribeiro, e
pelo vereador das Freguesias, Jorge Carvalho, passou pelas obras
de duplicação e modernização da
Linha do Minho e consequente reconstrução rodoviária, que implicam a renovação da estação ferroviária e a construção de uma espécie de circular rodoviária à freguesia, num investimento global
de cerca de 20 milhões de euros.
Ainda no domínio das acessibilidades, a Câmara Municipal tem
em fase de conclusão a reconstrução da Estrada Municipal 571-2,
entre Famalicão e Nine, atravessando Gavião, Mouquim e Lemenhe, num investimento global de
403 mil euros. Armindo Costa

Armindo tem dado especial atenção à educação

anunciou ainda o arranque das
obras de repavimentação da estrada municipal que liga o lugar de
Santo António, em Nine, ao extremo da freguesia, em Couto de
Cambeses.
REVOLUÇÃO Deste modo, o
avultado investimento que está a
ser aplicado consubstancia uma
radical transformação de Nine,
facto bem patente na frase saudavelmente provocatória que Armindo Costa expressou logo que
chegou à sede de Junta de Freguesia: “Já não reconheço Nine e
acabei por me perder entre tantas

estradas novas. Por isso o meu
atraso!”, gracejou o presidente da
Câmara, exortando o presidente
da Junta a “encomendar novos
mapas da freguesia para distribuir
à população e aos visitantes”. Mais
a sério, Armindo Costa acrescentou que, doravante, uma das preocupações da Câmara tem a ver
com a revisão do Plano Director
Municipal, “de forma a consolidar
o desenvolvimento harmonioso
de uma localidade que, dentro de
poucos anos, pode aspirar a ser
uma vila onde a qualidade de vida
seja uma realidade para todos os
seus habitantes”.

Novos projectos para Nine em análise

SEDE DE JUNTA O presidente
da Junta, Domingos Ribeiro, deu
conta da satisfação da população
de Nine pelas obras em curso na
freguesia e foi avançando com
alguns dos desafios que tenciona
enfrentar no futuro. Um dos mais
prementes relaciona-se com a
construção de uma nova sede de
Junta de Freguesia, actualmente
a funcionar em condições precárias numa sala da Casa do Povo
da Freguesia. A este propósito,
Armindo Costa salientou que “a
Câmara está a andar com o projecto”, tendo salientado mesmo
que a autarquia tudo irá fazer para

“andar para a frente” com a obra,
que contempla também a criação
de uma cantina escolar.
Domingos Ribeiro nomeou
ainda a construção de uma piscina
municipal, de um pavilhão gimnodesportivo e de um centro social, como projectos importantes
que a autarquia local gostaria de
concretizar no futuro. Armindo
Costa reconheceu a pertinência de
todas estas infra-estruturas e mostrou-se receptivo a uma análise
mais cuidada de cada uma destas
situações, mas afastou a hipótese
de concretizar algum desses projectos neste mandato.

LANDIM QUALIDADE DE VIDA CRESCE
CÂMARA MUNICIPAL INVESTE EM VÁRIAS FRENTES
LANDIM É uma das freguesias
do concelho que atravessam um
franco processo de desenvolvimento. Em visita de trabalho à
freguesia, realizada em Outubro
passado, o Presidente da Câmara
e o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Ferreira, constataram isso mesmo e não tiveram
dúvidas em afirmar que Landim
“é, de facto, uma freguesia em
movimento”.
De passagem pelas escolas
básicas do 1º Ciclo da Passelada
1 e 2, onde a Câmara construiu
uma cantina escolar que irá servir
as duas instituições de ensino, num
investimento municipal de cerca
de 80 mil euros, Armindo Costa
garantiu que a Câmara Municipal
está a dar, “com a máxima
brevidade possível”, todos os
passos necessários para a
concretização do Plano de

freguesia, tendo dispendido mais
de 177 mil euros com a reparação
da Escola Básica da Passelada 2 e
com a ampliação da Escola Básica
da Passelada 1.

Boa disposição nas escolas de Landim

Pormenor que irá viabilizar a
construção de uma Escola Básica
e Secundária em Landim. Este foi,
de resto, um dos assuntos que
esteve em análise na recente visita
do Secretário de Estado do
Ordenamento do Território, Paulo

Taveira de Sousa, a Vila Nova de
Famalicão.
Ainda ao nível da educação,
refira-se que a Câmara canalizou
no ano passado um forte
investimento para a recuperação
e ampliação do parque escolar da

RENOVAÇÃO URBANA Ao
nível da revitalização dos espaços
públicos, destaque para a beneficiação em curso do Parque das
Tílias, uma zona central da freguesia, junto ao Mosteiro
Beneditino. A obra em causa –
realizada mediante um protocolo
establecido entre a Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia,
no valor de 100 mil euros – prevê
a transformação daquele espaço
numa área verde e de lazer, num
investimento que, numa primeira
fase está orçado em 102,6 mil
euros.
Já ao nível da rede viária, a
comitiva autárquica esteve de

visita aos trabalhos de beneficiação da ligação entre a Rua do
Futebol Clube de Landim e a Rua
das Campas, uma intervenção
para a qual a Câmara Municipal
procedeu à transferência protocolar
de 45 mil euros.
Destaque ainda para o início
dos trabalhos de abertura de uma
nova artéria, entre os lugares de
Carvalhal e Segures, “uma avenida de 800 metros, que significará a eliminação de oito quilómetros na distância entre a casa
de algumas crianças e as escolas
da freguesia”, conforme adiantou
Carlos Ferreira.
Para finalizar, Armindo Costa
anunciou que o projecto para o
abastecimento de água às freguesias de Landim, Ruivães e Bente
já foi concluído, uma empreitada
que deverá custar cerca de 1,3
milhões de euros.
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VALE S. MARTINHO NOVA ESTRADA E JARDIM-DE-INFÂNCIA
ESTRADA DE LIGAÇÃO A CRUZ VAI SER PAVIMENTADA
UMA NOVA estrada e um novo
jardim-de-infância foram os grandes compromissos deixados pelo
Presidente da Câmara no decorrer da visita de trabalho que efectuou a Vale S. Martinho, em
Novembro último, deixando visivelmente agradado o presidente
da Junta local, José Luís Antunes.
Armindo Costa, que se deslocou acompanhado de Jorge Carvalho, vereador das Freguesias,
adiantou que S. Martinho ficará
com as acessibilidades melhoradas
“com a pavimentação prevista da
estrada de ligação a Cruz”. Tratase de uma via com uma extensão
de 1,5 quilómetros que nunca foi
pavimentada e que atravessa o rio
Pelhe, o que implica a construção
de uma ponte. De acordo com o
autarca, a empreitada está orçada
em 400 mil euros.
Outra grande obra projectada
para Vale S. Martinho é o novo

jardim-de-infância, “cujo processo
para a sua construção está em andamento”, segundo anunciou Armindo Costa, acrescentando que
a futura escola será construída
num novo loteamento que está a
ser erguido em terrenos próximos
da sede da Junta de Freguesia.

ESTRADAS RENOVADAS
Durante a visita de trabalho a S.
Martinho, a comitiva autárquica
teve oportunidade de verificar as
obras realizadas ao nível da rede
viária, designadamente na Travessa da Escola, na Rua da Devesa e
na Rua do Outeiro, intervenções

Novos projectos para Vale S. Martinho em análise

realizadas mediante protocolos
entre a Câmara e a Junta, num
total de 85 mil euros.
No périplo pela freguesia,
Armindo Costa encontrou-se com
as crianças na escola básica local,
viu o novo parque infantil da
velha pré-primária (no rés-do-

chão da sede da Junta de Freguesia) e visitou as instalações do
Grupo Recreativo Vale S. Martinho e do Grupo Desportivo do
Montinho, onde avaliou a
possibilidade de o Município
comparticipar na melhoria das
respectivas instalações.

Passagem pelas escolas é uma constante das visitas de Armindo às freguesias

CALENDÁRIO REVOLUÇÃO NAS ACESSIBILIDADES
NOVA ESTRADA ENTRE BARRIMAU E LAGE
O LUGAR da Lage, em Calendário, que integra o perímetro
urbano da cidade de Vila Nova
de Famalicão, vai ter uma ligação
directa à Estrada Nacional 14
(Famalicão-Porto) e à variante
nascente, na zona de Barrimau.
Na visita de trabalho do Presidente da Câmara, Armindo Costa,
à freguesia, realizada em Novembro passado, foi assinado com
a Junta de Freguesia local, presidida por Armindo Gomes, um
protocolo de cooperação no valor
de 30 mil euros para a abertura
da nova ligação rodoviária, desde
a nova rotunda na EN 14 de
acesso à variante até ao lugar da
Lage, numa extensão de cerca de
600 metros, eliminando muitos
estrangulamentos.

“Trata-se de uma intervenção
que vai resolver de vez o problema da falta de acessibilidades
que afecta cerca de 4000 pessoas
que vivem no lugar da Lage, cujos
acessos são muito fracos e perigosos”, destacou Armindo Gomes,
a propósito da intervenção que vai
ser efectuada.
Os estrangulamentos rodoviários existentes em Calendário foram mesmo o principal motivo de
análise por parte da comitiva autárquica, com Armindo Costa a
destacar “a notória falta de planeamento no passado” que agora está
a afectar a freguesia.
OBRA FEITA Entretanto, a
Câmara começou por reabilitar
algumas artérias de Calendário,

Armindo com crianças na biblioteca da Escola Básica Nuno Simões
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nomeadamente, pavimentando a
Rua Domingos da Costa Simões
(investimento de 21 mil euros), a
Rua do Louredo (40 mil euros) e
a Estrada Municipal nº 508, entre
Calendário, Esmeriz, Lousado e
Ribeirão, num investimento de
929 mil euros.
Agora, segundo revelou Armindo Costa, as obras previstas
contemplam a abertura da ligação
entre a EN 14 e a Lage, e de uma
nova avenida entre a Rotunda das
Oliveiras e a Escola Básica 2,3 Dr.
Nuno Simões. Prevista está também a pavimentação da Rua Alberto Sampaio, desde o cruzamento junto ao Museu da Indústria Têxtil até à EN 14, passando
pela Urbanização da Cal, uma via
de comunicação atravessada dia-

Armindo Costa experimenta o novo parque infantil

riamente por milhares de automobilistas, pois constitui uma alternativa para sair da cidade rumo à
Trofa e zona sul do concelho.
Ainda no domínio das acessibilidades, refira-se que a freguesia
de Calendário é uma das localidades famalicenses que será atravessada pela nova Auto-Estrada
Famalicão-Póvoa de Varzim,
empreitada já em construção e
que deverá estar concluída no
primeiro trimestre de 2005.
“Dentro de poucos anos, os
problemas de Calendário e da
cidade de Famalicão em termos
de acessibilidades estarão ultrapassados”, afirmou o Presidente da
Câmara Municipal, que na sua
deslocação a Calendário foi acompanhado pelo vereador das Fre-

guesias, Jorge Carvalho, e pelo
vereador do Urbanismo, Jorge
Paulo Oliveira.
A educação esteve também
em destaque na visita de Armindo
Costa a Calendário, tendo o presidente da Câmara assinalado a
abertura do novo parque infantil
da Escola Básica da Magida, para
alegria das dezenas de crianças
presentes. O novo equipamento
de lazer, no valor de quatro mil
euros, foi financiado pela Câmara
Municipal. Entretanto, está em
fase de conclusão a construção do
Jardim-de-Infância da Lage, num
terreno situado junto ao campo
de futebol do Grupo Desportivo
Lagense. A infra-estrutura educativa implica um investimento
municipal de 324 mil euros.

Autarcas analisaram traçado da A7
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Autarcas analisam projecto para Largo do Mosteiro

Capela de Santa Tecla renovada

Câmara apoia a AD Oliveirense

OLIVEIRA SANTA MARIA NOVO CENTRO CÍVICO
RENOVAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DO MOSTEIRO AVANÇA
A CÂMARA Municipal vai
intervir no Largo do Mosteiro, em
Oliveira Santa Maria, de forma a
dignificar aquele espaço privilegiado de fruição pública e a criar
aí um verdadeiro centro cívico
para a população.
O projecto provisório foi apresentado no passado dia 29 de
Janeiro durante uma visita de
trabalho do Presidente da Câmara
à freguesia, no âmbito do programa municipal “Famalicão –
Concelho em Movimento”.
Com uma estimativa orçamental na ordem dos 250 mil euros, a
reabilitação urbanística deste
espaço nobre da freguesia será
uma resposta da Câmara Munici-

pal a uma antiga pretensão, pois,
como salientou o presidente da
Junta de Freguesia, António
Oliveira, “há vários anos que
a reabilitação vinha sendo
prometida”.
Para o arranque da empreitada
– a acontecer depois da reavaliação
sugerida ao projecto – a Câmara
já procedeu à transferência
protocolar de 20 mil euros, assim
como disponibilizou material
necessário para a pavimentação
da área. Por sua vez, também a
Junta de Freguesia reservou a
quantia de 2500 euros para o
início da empreitada, “uma verba
simbólica, mas que mostra
o empenho da Junta na

concretização do projecto”,
confor me adiantou António
Oliveira.
INVESTIMENTOS Motivo
de análise atenta por parte da
comitiva foi a anunciada pretensão da Junta em construir uma
nova sede, em terrenos recebidos
por cedência de um loteamento.
O projecto já foi elaborado e
tem uma estimativa orçamental
de cerca de 125 mil euros.
Armindo Costa incentivou os
responsáveis autárquicos a avançarem com a obra e a candidatarem-se aos fundos comunitários disponíveis. “Depois,
quando for preciso o apoio

municipal, cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades”,
garantiu o edil.
A reactivação do único parque
infantil da freguesia foi outra das
necessidades apontadas, pretensão a que Armindo Costa deu
sequência de imediato garantindo
desde logo uma verba de cinco
mil euros para o efeito.
OLIVEIRENSE De passagem
pela Associação Desportiva
Oliveirense, o Presidente da
Câmara Municipal deixou boas
notícias aos responsáveis directivos da colectividade, ao
anunciar a abertura do concurso
para colocação de relva sintética

no Campo de Ribes. Perante as
intervenções já concluídas, as que
estão em curso e os projectos em
vias de concretização, António
Oliveira elogiou o trabalho
desenvolvido na Câmara na
freguesia, nomeando alguns dos
importantes passos que em tão
pouco tempo foram dados. A
saber: aquisição do campo de
futebol, beneficiação do cemitério, pavimentação de seis
ruas, aquisição de equipamento
para a sede da Junta, a melhoria
verificada no apoio às associações locais e o investimento de 1,5
milhões de euros que está a ser
aplicado na instalação de rede de
saneamento básico.

PEDOME NOVA ESCOLA AVANÇA
INVESTIMENTOS EM CURSO GARANTEM PROGRESSO DA FREGUESIA
A NOVA Escola Básica Integrada
(EBI) de Pedome (que também
vai servir as crianças da freguesia
vizinha de Oliveira Santa Maria),
vai começar a ser construída. A
abertura das propostas apresentadas a concurso público decorreu
no último dia 10 de Março, estando por isso a adjudicação da
obra pendente por dias.
A construção do novo equipamento educativo tem um prazo
de um ano e implica um investimento de cerca de 2,3 milhões de
euros. Ficará localizada no lugar
da Igreja, em terrenos cedidos
pela Câmara ao Ministério da
Educação, terá capacidade para
600 alunos e integrará um pavilhão gimnodesportivo coberto e
um campo de jogos ao ar livre.
Durante uma visita de trabalho à freguesia, realizada em 29
de Janeiro último, o Presidente da
Câmara destacou a importância
da nova escola e adiantou que está

Armindo à conversa com os professores

salvaguardada a execução de todo
o projecto, “pelo que, não vamos
ficar à espera do gimnodesportivo
durante anos, como ainda hoje
acontece com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco”.
No encontro que manteve
com os professores que se encontram a leccionar nas actuais e

Boa disposição na visita às instalações da Junta de Freguesia

precárias instalações educativas,
Armindo não deixou de reforçar
que “a obra vai mesmo para o
terreno”, perante algum cepticismo demonstrado pelos docentes que há cerca de dez anos
anseiam pelo novo equipamento.
Visivelmente satisfeito com o
iminente avanço da obra, o pre-

sidente da Junta de Freguesia,
Carlos Martins, agradeceu o trabalho que o executivo autárquico
tem dedicado a Pedome, mencionando algumas das obras já executadas, principalmente ao nível das
acessibilidades.
Também Armindo Costa recordou importantes investimentos

em curso, como a instalação das
redes de água e saneamento, uma
obra que implicou um investimento de um milhão de euros.
“Com este ritmo, seremos capazes de concretizar todas as
obras que prometemos à população para este mandato”, salientou
Carlos Martins.
33

Vila Nova de

Fama icão

Março 2004 | FREGUESIAS

Boletim Municipal

ABADE DE VERMOIM
Reconstrução da Estrada Municipal nº 573

ANTAS
Cantina na Escola Básica de S. Cláudio

ARNOSO SANTA MARIA
Terreno para o futuro jardim-de-infância

ARNOSO SANTA EULÁLIA
Beneficiação da Escola Básica de Quintão

AVIDOS
Reconstrução e alargamento do Caminho Municipal nº 1510

BENTE
Colocação de parque infantil no jardim-de-infância

BAIRRO
Beneficiação da Escola Básica da Igreja
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BRUFE
Beneficiação da Escola Básica do Carvalho
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CABEÇUDOS
Equipamento de cozinha do jardim-de-infância

CALENDÁRIO
Parque infantil na Escola Básica da Magida

CARREIRA
Sala de ATL na Escola Básica do Outeiro

CAVALÕES
Beneficiação da Escola Básica de S. Gonçalo

CASTELÕES
Projecto para reabilitação urbanística do adro da Igreja

CEIDE SÃO MIGUEL
Cedência de terreno para construção da Sede dos Escuteiros

CEIDE SÃO PAIO
Reordenamento urbanístico da zona envolvente à Igreja Paroquial

CRUZ
Construção do refeitório para a Escola Básica da Boavista
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DELÃES
Aquisição de terrenos do Campo Arqueológico de Perrelos

ESMERIZ
Construção do Jardim-de-Infância

FRADELOS
Construção da Urbanização de Valdossos (45 fogos)

GONDIFELOS
Dois novos ecopontos na freguesia

GAVIÃO
Cedência de terreno para construção do Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão

JESUFREI
Beneficiação da Escola Básica de Bairro

JOANE
Cedência de terreno para a construção do futuro Posto da GNR
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LAGOA
Reconstrução da Rua do Solar de Pouve
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LEMENHE
Beneficiação da Escola Básica da Prelada 2

LANDIM
Construção de cantina na Escola Básica da Passelada 1

LOURO
Colocação de iluminação pública no cemitério

LOUSADO
Beneficiação da Escola Básica da Serra

MOGEGE
Apoio ao Centro de Dia da Associação Nascer do Sol

NINE
Pontão junto ao rio Este (lugar de Borralheira)

MOUQUIM
Ampliação do cemitério paroquial

NOVAIS
Protocolo para pavimentação do Polidesportivo da Associação Desportiva e Cultural de Novais
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OLIVEIRA SANTA MARIA
Reconstrução da Rua de Real

OLIVEIRA SÃO MATEUS
Beneficiação do Jardim-de-Infância de Santana 1

OUTIZ
Arranjo urbanístico da Capela Nossa Senhora da Guia

POUSADA DE SARAMAGOS
Apoio à construção do Polidesportivo da ADRO

PORTELA
Colocação de iluminação pública no adro da Igreja

PEDOME
Pavimentação da Rua de Pedaço Mau

REQUIÃO
Pavimentação da Rua do Couce

RIBEIRÃO
Pavimentação da Rua de Boucinhas e do Paraíso
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RUIVÃES
Beneficiação do jardim-de-infância
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SEZURES
Aquisição de terreno para ampliação do cemitério

TELHADO
Reconstrução da Rua do Ribeirinho

VALE SÃO COSME
Reconstrução do muro de suporte ao campo de futebol

RIBA DE AVE
Beneficiação do jardim-de-infância

VALE SÃO MARTINHO
Beneficiação da Escola Básica do 1º Ciclo

VILARINHO DAS CAMBAS
Construção de sede de Junta

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Remodelação das instalações sanitárias da Escola Sede nº 1

VERMOIM
Beneficiação da Escola Básica da Estalagem
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA REFERENTES AOS MESES
DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 28 DE MAIO DE 2003
ACTA Nº 12 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade da proposta abaixo apresentada:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão da referida
proposta.
1 – “SUSPENSÃO DE MANDATO DA SENHORA
VEREADORA PROFESSORA MARIA EDNA MARQUES
SOUSA CARDOSO”
Deliberado por maioria, rejeitar o pedido de suspensão
de mandato da Senhora Vereadora Profª. Edna Cardoso,
atenta a fundamentação vertida no parecer jurídico
expendido, a propósito desta matéria, o qual deve
considerar-se aqui como inteiramente reproduzido e
fazendo parte integrante da acta.
- Votaram a favor da rejeição os Senhores vereadores
eleitos pela coligação PSD/CDS-PP.
- Abstiveram-se os Senores Vereadores eleitos pela lista
do MAF/PF e pelo Partido Socialista.
- Mais foi deliberado por maioria, notificar a Senhora
Vereadora do teor desta deliberação, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada aprovar, bem como a acta em minuta nesta
parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
2 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/ANTIGO
QUARTEL DA REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.C.P. Leasing, tornando-se definitiva se
no decurso da audiência prévia dos interessados nenhum
se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
3 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/ANTIGO COLÉGIO CAMILO CASTELO BRANCO, SITO NA RUA MANUEL PINTO DE SOUSA, Nº. 42, V. N. DE FAMALICÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.C.P. Leasing,
tornando-se definitiva se no decurso da audiência prévia
dos interessados nenhum se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF.
4 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO
RÚSTICO, SITO NO LUGAR DE BELECO D’ÁQUEM –
RIBEIRÃO”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar o serviço de
locação financeira ao B.P.I., S.A.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
5 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO RÚSTICO, SITO NO LUGAR DA IGEJA VELHA – BAIRRO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, adjudicar o serviço de locação financeira ao
B.P.I., S.A.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra o Senhor Vereador Dr. Agostinho
Fernandes e os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido
Socialista.
- Absteve-se o Senhor Vereador Dr. Mário Martins do
MAF/PF.
6 – “CONCURSO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA
ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINAN-
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CEIRA/PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “QUINTA DA
IGREJA”, SITO NO LUGAR DE IGREJA, BRUFE”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.P.I., S.A., tornando-se definitiva se no
decurso da audiência prévia dos interessados nenhum
se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
7 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “BOUÇA DA FARRAPA”, SITO NO
LUGAR DE LOMBA OU FARRAPA, CARREIRA”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.P.I S.A., tornando-se definitiva se no decurso da audiência prévia
dos interessados nenhum se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os senhores vereadores eleitos pelo
partido socialista.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF.
8 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “QUINTA DA CASA NOVA, SITO
NO LUGAR DE CASA NOVA, OLIVEIRA SANTA MARIA”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.C.P., Leasing, tornando-se definitiva se
no decurso da audiência prévia dos interessados nenhum
se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
9 – “CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS PARA ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇO
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO RÚSTICO COM
805M2, DENOMINADO “QUINTA DA IGREJA”, SITO
NO LUGAR DA IGREJA, BRUFE”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.P.I., S.A., tornando-se definitiva se no
decurso da audiência prévia dos interessados nenhum
se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os senhores vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
10 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA/PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “BOUÇA DA AGRA OU MONTE
DA PORTA”, SITO NA FREGUESIA DE BENTE”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, nos
termos da proposta apresentada, adjudicar condicionalmente ao B.P.I., S.A., tornando-se definitiva se no
decurso da audiência prévia dos interessados nenhum
se manifestar.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
DO URBANISMO:
1 – “INSPECÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS,
ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com as alíneas a) e b) da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A HABITAÇÃO NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO
SOBRE POLUIÇÃO SONORA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, mediante o exposto no parecer jurídico
expendido, não considerar obrigatória a certificação prévia
do cumprimento do regime jurídico sobre a poluição sonora
para a emissão de licenças ou autorizações de utilização
de edifícios ou fracções exclusivamente destinados à
actividade habitacional.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCESSO Nº. 15772/02 – CARPICRUZ– CARPINTARIA E MOBILIÁRIO, LDA. – LICENCIAMENTO DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura nas
condições do parecer do director, e proceder em conformidade com o mesmo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCESSO Nº. 624/03 – JOSÉ FERREIRA GOMES
– INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO
HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão
pelos motivos das informações técnicas e proceder em
conformidade com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCESSO Nº. 55/65 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE LANDIM – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL E PASTORAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura condicionado ao parecer da CEAP.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 2 E 15 DE
MAIO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “DOAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO, SITO EM
SEIDE S. MIGUEL
DONATÁRIA: ERMELINDA DE JESUS ALVES MACHADO
DA SILVA E HERDEIROS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aceitar a doação da faixa de terreno
proposta e, celebrar a escritura pública de doação
respectiva, bem como conceder poderes ao Senhor
Presidente para intervir no negócio jurídico a celebrar
entre as partes e em representação do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITO NO
LUGAR DE ARMENTAL – LOURO COM VISTA À
CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE AO
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO
Nº. 312 DA FREGUESIA DO LOURO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, autorizar a aquisição do imóvel e consequente
constituição de direito de superfície pelo prazo de
cinquenta anos mais um a favor do Corpo Nacional de
Escutas - Agrupamento nº. 312 da Freguesia do Louro.
- Mais foi deliberado por maioria, conferir plenos poderes
ao Senhor Presidente para outorgar as escrituras públicas
de compra e venda e de constituição de direito de superfície, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista que apresentaram declaração de voto
do seguinte teor:
3 – “AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITO NO
LUGAR DE SEARA OU SOUTO, FREGUESIA DE SEIDE
S. MIGUEL, COM VISTA À COSNTITUIÇÃO DE DIREITO
DE SUPERFÍCIE AO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
– AGRUPAMENTO 463 DA FREGUESIA DE SEIDE S.
MIGUEL”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, autorizar a aquisição do imóvel e consequente
constituição de direito de superfície pelo prazo de cinquenta anos mais um a favor do Corpo Nacional de
Escutas - Agrupamento nº. 463 da Freguesia de Seide S.
Miguel.
- Mais foi deliberado por maioria, conferir plenos poderes
ao Senhor Presidente para outorgar as escrituras públicas
de compra e venda e de constituição de direito de superfície, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista que apresentaram declaração de voto,
cujo teor ficou transcrito na proposta anterior.
4 – “CASSAÇÃO E APREENSÃO DE LICENÇA DE
UTILIZAÇÃO POR CADUCIDADE – “CAFÉ CAVADAS”,
SITO EM FELGUEIRAS – VILARINHO DAS CAMBAS”
Deliberado por maioria, atentos os fundamentos vertidos
no parecer jurídico expendido, cujo teor faz parte integrante
do processo em apreço, manter a deliberação de doze
de Março de dois mil e três e ordenar a cassação e
respectiva apreensão do alvará de licença sanitária

número 999/92, relativo ao estabelecimento com o nome
“Café Cavadas”, propriedade de Fátima Dias Moreira
Santos.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador Dr. Agostinho Fernandes.
5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: MARIA GORETE DA ROCHA CARVALHO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e assumir directamente
o pagamento da quantia de 149,64i (cento e quarenta e
nove euros e sessenta e quatro cêntimos), conforme
proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação à
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: HENRIQUE JOAQUIM DA CUNHA
SIMÕES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e assumir directamente
o pagamento da quantia de 286,66i (duzentos e oitenta
e seis euros e sessenta e seis cêntimos), conforme
proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO –
CONTESTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26
DE MARÇO DE 2003
ACIDENTADO: PEDRO MIGUEL FARIA DE CARVALHO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a reclamação do requerente,
mantendo o sentido da deliberação de vinte e seis de
Março de dois mil e três.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: NOÉ ARMINDO MACHADO MIRANDA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, enviar o processo à companhia de seguros, com base nos fundamentos aduzidos no mesmo.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
9 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ CAMPOS FERREIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, enviar o processo à companhia de seguros, com base nos fundamentos aduzidos no mesmo.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA
NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o Conselho Municipal de Educação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “AQUISIÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES DO 1º
CICLO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista.
3 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL À
ALUNA TÂNIA FILIPA DA ENCARNAÇÃO FREIRE –
TRANSPORTE ESPECIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
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DA CULTURA:
1 – “RELATÓRIO DE CONTAS DAS ANTONINAS 2002”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório de contas das Festas
Antoninas 2002.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ANTONINAS 2003 – CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar o
solicitado de acordo com os pontos um, dois, três, quatro
e cinco da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROPOSTA DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E A EDITORA
DO IMPENSÁVEL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
celebração do protocolo de cooperação de acordo com
os pontos um, dois, três e quatro da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir poderes
ao Senhor Presidente para outorgar o protocolo, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
4 – “ARTISTAS E GRUPOS MUSICAIS FAMALICENSES
– AQUISIÇÃO DE ESPECTÁCULOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder de acordo
com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “VOTO DE LOUVOR AO AVC – ACADÉMICO
VOLEIBOL CLUBE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do Voto de Louvor
proposto e dar conhecimento público ao AVC – Académico
Voleibol Clube e à Comunidade Famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “EDIFÍCIO PARA SEDE DE JUNTA DE VILARINHO
DAS CAMBAS – RELATÓRIO PRELIMINAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar a empreitada à firma TERRAMAC,
Lda., condicionada à audiência prévia dos interessados,
pelo prazo de dez dias, nos termos do artigo 101º do
decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março, convertendo-se em
definitiva se naquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 573 – ENTRE A PONTE
DO RIO PELE E O CAMPO DE JOGOS DE RUIVÃES
(3ª FASE) – RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar a empreitada à firma José Moreira
Fernandes & Filhos, Lda., pelo valor de 248.763,37i
(duzentos e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e
três euros e trinta e sete cêntimos) + IVA conforme
proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, por impedimento legal.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA
EULÁLIA/PROTOCOLO
- RUA DO ALERTA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 10.000i (dez mil euros), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CARREIRA/PROTOCOLO
- AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – 2ª FASE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 40.000i (quarenta mil euros) + IVA,
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas
obras, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE/PROTOCOLO
- RUA DE S. BENTO - OUTRAS RECTIFICAÇÕES E
MELHORAMENTOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 3.780i (três mil setecentos e oitenta
euros), para a Junta de Freguesia respectiva, mediante
a celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
4 – “JUNTADE FREGUESIA DE CEIDE S. MIGUEL/PROTOCOLO
- REMODELAÇÃO DO CEMITÉRIO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 25.000i (vinte e cinco mil euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas
obras, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEZURES/PROTOCOLO
- PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE Nº. 2 DE S. VICENTE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 10.000i (dez mil euros), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

DO AMBIENTE:
1 – “REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA AOS
AUTOS Nº. 15 A 22 (DEFINITIVA), NA EMPREITADA
“REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS
DE VALE S. MARTINHO, CASTELÕES E REQUIÃO”

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a regularização dos autos de
revisão de preços.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA PROTECÇÃO CIVIL:
1 – “ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE RIBA DE AVE – ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE UMA AUTO ESCADA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 74.819,68i,
(setenta e quatro mil, oitocentos e dezanove euros e
sessenta e oito cêntimos), mediante a formalização de
protocolo para pagamento da auto escada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE JUNHO DE 2003
ACTA Nº 13 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade da proposta abaixo apresentada:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão da referida
proposta.
1 – “CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS A CUSTOS CONTROLADOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e de acordo com a alínea i), do número 2 do
artigo 53º. da lei número 169/99 de 18 de Setembro,
remeter à Assembleia Municipal para a devida autorização,
de celebração do contrato de desenvolvimento de
habitação em questão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “DESPEJO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº. 5091/00 (D.U.H.), EM NOME DE
ALBERTINA MARIA DE OLIVEIRA REIS E OUTROS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar o despejo administrativo e tomar
posse administrativa, com vista à demolição das obras
a expensas do infractor, requisitando-se, para o efeito,
se necessário, os comandos locais da G.N.R. (secção
de Barcelos), nos termos dos artigos oitenta e um e
oitenta e dois do decreto-lei número trezentos e trinta e
três barra oitenta e três de catorze de Julho.
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar o infractor
da presente deliberação, para os efeitos previstos nos
artigos cem e cento e um do código do procedimento
administrativo, para no prazo de dez dias, dizer o que se
lhe oferecer sobre a mesma, tornando-se definitiva e
executória, se naquele prazo não se manifestar.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCº. Nº. 932/03 – MARIA ISABEL PEREIRA DA
COSTA – LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão da requerente, pelos
motivos da informação técnica e, proceder em conformidade com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 872/88 – JOSÉ ANDRADE DA SILVA –
STAND DE AUTOMÓVEIS–DESPEJO ADMINISTRATIVO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar o despejo administrativo e tomar
posse administrativa, com vista à demolição das obras
a expensas do infractor, requisitando-se, para o efeito,
se necessário, os comandos locais da G.N.R. (secção
de Barcelos), nos termos dos artigos oitenta e um e
oitenta e dois do decreto-lei número trezentos e trinta e
três barra oitenta e três de catorze de Julho.
- Mais foi deliberado por unanimidade, comunicar ao
infractor a presente deliberação, bem como aprovar a
acta em minuta nesta parte.
3 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE
MAIO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA
INTEGRAR O DOMÍNIO PRIVADO DE IMÓVEL, SITO
NA FREGUESIA DE BENTE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e autorizar a
desafectação do imóvel do domínio público e a sua
integração no domínio privado.
- Solicitar à Assembleia Municipal nos termos da alínea
a) do número 4 do artigo 53º da lei número 169/99 de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela lei
nº. 5-a/2002 de 11 de Janeiro a competente autorização
e proceder posteriormente à celebração da escritura de
doação à Junta de Freguesia de Bente.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir plenos
poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
para outorgar a respectiva escritura de doação, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM
ÁREA DE 50,46M2, SITO NA FREGUESIA DO LOURO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, e para os efeitos previstos do artigo 64º
número 7 alínea d) da lei número 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela lei número
5-a/2002, de 11 de Janeiro, autorizar a aquisição da

citada parcela de terreno a destacar do imóvel citado e
nas condições acima referidas e pelo valor de 5.000i,
assim fazendo cessar o processo iniciado com a sua
deliberação tomada aos vinte de Novembro de dois mil
e dois, que foi proferida ao abrigo da alínea c) mesmo
número e artigo referido.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir plenos
poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
para outorgar a respectiva escritura pública de compra e
venda, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “DESTAQUE DE PARCELAS DE TERRENO, SITO
NA FREGUESIA DE BRUFE PERTENCENTE A CAROLINA MARIA OLIVEIRA TROVISQUEIRA JÁCOME”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o destaque das indicadas parcelas
de terreno e conceder plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para celebrar os respectivos contratos
de aquisição.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ALBERTO FERREIRA FERNANDES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e assumir directamente
o pagamento da quantia de 65i (sessenta e cinco euros),
conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização de hasta pública conforme proposto, bem como a constituição da comissão
apresentada.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ANTAS/PROTOCOLO
RUA DA CODICEIRA – REPARAÇÕES EM ESTRADAS
MUNICIPAIS (MAU TEMPO, DEGRADAÇÃO PREMATURA,
ETC.)”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 4.920,52i (quatro mil, novecentos e
vinte euros e cinquenta e dois cêntimos), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
- OUTRAS RECTIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS –
MURO DE SUPORTE – LUGAR DO SALTÃO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 8.137,50i (oito mil, cento e trinta e
sete euros e cinquenta cêntimos), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 25 DE JUNHO DE 2003
ACTA Nº 14 / 2003
RESUMO

5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MARIA ROSA MARTINS SILVA PEREIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e com base no parecer jurídico expendido,
cujo teor faz parte integrante do processo em apreço,
indemnizar a reclamante no valor de 171,38i (cento e
setenta e um euros e trinta e oito cêntimos), correspondente a 50% do valor reclamado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar a reclamante da presente deliberação, nos termos dos artigos
cem e cento e um do código do procedimento administrativo, para no prazo de dez dias úteis, se pronunciar,
tornando-se a mesma definitiva se naquele prazo não se
manifestar.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
6 – ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ LUÍS CORREIA FERREIRA DA
SILVA”
Deliberado por unanimidade, voltar a próxima reunião.
DA CULTURA:
1 – “CLUBE DE CULTURA E DESPORTO DE RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o subsídio
no valor de 315,00i (trezentos e quinze euros), para os
fins previstos e nas condições dos pontos dois e três da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “PAGAMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS
PELO FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO NO ESTÁDIO
MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos do parecer jurídico expendido e respectivo relatório de avaliação, cujo
teor faz parte integrante do processo, pagar ao Futebol
Clube de Famalicão, a título de indemnização por todas
as benfeitorias realizadas no Estádio Municipal, a quantia
total de 48.140,00i (quarenta e oito mil, cento e quarenta
euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO – PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM EM REPRESENTAÇÃO DO
MUNICÍPIO AO XXVII CHALLENGE INTERNATIONAL
“JOSEPH CARPENTIER”, NA CIDADE FRANCESA DE
LA MADELEINE – LILLE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda e devolvê-la aos respectivos serviços.
3 – “SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE DELÃES/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 500,00i
(quinhentos euros) e, proceder de acordo com o ponto
dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DO
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DE OLIVEIRA
S. MATEUS”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada e autorizar a abertura de concurso
público, nos termos solicitados nos pontos um a cinco
da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “PRÉ-PRIMÁRIA DE GAVIÃO – REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA)”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a revisão de preços solicitada, no
valor de 6.809,74i (seis mil, oitocentos e nove euros e
setenta e quatro cêntimos) + IVA, a pagar ao adjudicatário
da empreitada Fernando Silva & Cª., Lda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “HASTA PÚBLICA DE VEÍCULOS ABANDONADOS”

Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade da proposta abaixo apresentada:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão da referida
proposta.
1 – “ATRIBUIÇÃO DE GALARDÕES MUNICIPAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir às individualidades e instituições
famalicenses os galardões propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS À RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, EM
REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar condicionalmente ao BPI, S.A.,
tornando-se definitiva se no decurso da audiência prévia
dos interessados nenhum se manifestar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, submeter o assunto
à Assembleia Municipal para os devidos efeitos, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL DO CONCELHO
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo de cooperação
com a EDINFOR – Sistemas Informáticos, S.A., para
os fins previstos.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF Dr. Mário Martins e Miranda Azevedo, a Senhora
Vereadora Profª. Edna Cardoso e os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista Eng.º. Artur Lopes e
Dr. António Barbosa, tendo estes apresentado declaração
de voto, cujo teor abaixo se transcreve:
- Mais foi deliberado por maioria, conceder plenos poderes
de outorga ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 14391/02, JOAQUINA CAMPOS SILVA
– LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura condicionado ao ponto sete da informação técnica e, notificar
a requerente para proceder de acordo com os pontos 6,
8 e 9 da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 4707/03 – IRMANDADE DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBA D’AVE –
ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a pretensão da requerente nas condições da informação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 4175/03 – URBANIZAÇÃO DO TALVAI
– CONSTRUÇÃO CIVIL E ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S.A. – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder de
acordo com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 2 E 13 DE
JUNHO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “DESPEJO ADMINISTRATIVO E DEMOLIÇÃO PROCESSO DE VISTORIA COM CARÁCTER
SANITÁRIO Nº. 8058/02”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar o despejo administrativo e tomar
posse administrativa com vista à demolição do prédio a
expensas dos interessados, requisitando-se para o efeito,
se necessário, os comandos locais da GNR (secção de
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Barcelos), nos termos dos artigos oitenta e um e oitenta
e dois do decreto-lei número trezentos e trinta e três
barra oitenta e três de catorze de Julho.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conceder poderes
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para a
execução do referido no parágrafo anterior.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, notificar os
interessados da presente deliberação nos termos dos
artigos 100º. e 101º. do código do procedimento administrativo, para querendo, no prazo de 10 dias, dizer o que
se lhe oferecer sobre a mesma, tornando-se definitiva,
se naquele prazo não se manifestarem, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.

Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ LUÍS CORREIA FERREIRA DA
SILVA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- ”Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CEIDE S. MIGUEL
- RUA DA TAPADA”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 32.400i (trinta e dois mil e quatrocentos
euros), para a Junta de Freguesia respectiva, mediante
a celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.

3 – “REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/RECTIFICAÇÃO DO ARTIGO 13º.”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e rectificar o
artigo 13º alínea a) do regulamento de funcionamento
dos estabelecimentos de venda ao público e prestação
de serviços, bem como submeter à Assembleia Municipal
a presente rectificação dado ser esta o órgão competente
para o efeito.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO E RESPECTIVO REGULAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e face ao disposto no artigo 64º número 7
alínea d) da lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada
e republicada pela lei nº. 5-a/2001, de 11 de Janeiro, criar
o Conselho Municipal de Turismo e aprovar as normas
regimentais apresentadas que funcionarão como
Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de V. N.
de Famalicão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO
LECTIVO 2003/2004”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento da
presente informação.
DO DESPORTO:
1 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO – PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM EM REPRESENTAÇÃO DO
MUNICÍPIO AO XXVII CHALLENGE INTERNATIONAL
“JOSEPH CARPENTIER”, NA CIDADE FRANCESA DE
LA MADELEINE – LILLE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, atribuir o subsídio no valor
de 3.000,00i (três mil euros), para os fins previstos, a
ser liquidado de acordo com as disponibilidades
financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA
EULÁLIA / PROTOCOLO
- RUA DO ESTE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 5.000i (cinco mil euros), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE AVIDOS / PROTOCOLO
C.M. 1510 (ATMA/FITOR)”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 50.000i (cinquenta mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JESUFREI/ PROTOCOLO
- RUA DA ESCOLA (MUROS DE SUPORTE)”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 5.775i (cinco mil, setecentos e setenta
e cinco euros), para a Junta de Freguesia respectiva,
mediante a celebração de protocolo, destinada à realização
das referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE LEMENHE/PROTOCOLO
- RUA DA VINHA E ÁGUAS FÉRREAS”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 15.000i (quinze mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE LEMENHE/PROTOCOLO
- RUA NOSSA SENHORA DO CARMO”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 10.000i (dez mil euros), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

6 – “JUNTA DE FREGUESIA DO LOURO/PROTOCOLO
- RUA CLEMENTE SOUSA LOPES”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 50.000i (cinquenta mil euros), para a
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7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RUIVÃES/
PROTOCOLO
- AVENIDA DA POÇA DA IGREJA À CARVALHEIRA (2ª
FASE)”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 45.000i (quarenta e cinco mil euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas
obras, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

9 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. COSME/
PROTOCOLO
- RUA COMENDADOR MANUEL GONÇALVES (REGULARIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS”.
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 15.000i (quinze mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1 – “REDUÇÃO EXCEPCIONAL DA TARIFA DE ÁGUA/
VITOR MANUEL JESUS VALE, RESIDENTE NA
FREGUESIA DE ANTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a redução excepcional da tarifa
de 0,38i/m 3 conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REDUÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA/JOÃO FERREIRA
DA COSTA, RESIDENTE NA FREGUESIA DE
CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a redução excepcional da tarifa
de 0,38i/m 3 conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DO
P.S. SOBRE “CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
PARA RSU’S/RIB’S – SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS
PARA A SUA VIABILIZAÇÃO”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do nº. 2 do artigo 89º. do decreto-lei nº. 169/
99 de 18 de Setembro, foi deliberado por maioria, rejeitar
a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores eleitos
pelo Partido Socialista.
- Votaram contra a rejeição os Senhores Vereadores
eleitos pelo MAF/PF e Partido Socialista.
Votaram a favor da rejeição os Senhores Vereadores
eleitos pela coligação PSD/PP que apresentaram
declaração de voto do seguinte teor
DA PROTECÇÃO CIVIL:
1 – “CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIALIZADA
DE FOGOS FLORESTAIS MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, concordar com a constituição
da comissão apresentada e atribuir a verba de 28.000i
(vinte e oito mil euros), para os fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 16 DE JULHO DE 2003
ACTA Nº 15 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
1 – “AQUISIÇÃO DE TERRENO COM A ÁREA DE 855M2,
SITO NA RUA FERNANDO MESQUITA, ANTAS/
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 15 DE JANEIRO
DE 2003
PROPRIETÁRIA: ANTONIETA COELHO DE MAGALHÃES BACELAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, rectificar a deliberação de quinze de Janeiro
de dois mil e três, no sentido de que a parcela de 855m2
nela referida, por constituir parte do prédio descrito sob
o número 42.299, autorizar o destaque da mesma parcela,
em virtude da sua finalidade de alargamento da Estrada
Municipal Número 573.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “2ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – 2003”
Deliberado por maioria, aprovar a alteração orçamental,
nos termos da proposta apresentada, bem como a acta
em minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador da lista do Partido
Socialista Dr. António Barbosa.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pela
lista do MAF/PF, que apresentaram declaração de voto
2 – “SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA DIVERSOS
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “AQUISIÇÃO DE TERRENO COM A ÁREA DE
1.390,17M 2 , SITO EM PERRELOS, FREGUESIA DE
DELÃES
PROPRIETÁRIO: MANUEL MARTINS LEITE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do imóvel, nas
condições referidas, bem como conferir plenos poderes
de outorga ao Senhor Presidente da Câmara Municipal
para assinatura de escritura pública de compra e venda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCº. Nº. 5340/03 – MANUEL PEREIRA
CARNEIRO – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura do loteamento nas condições do ponto quatro, da informação técnica, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- O Senhor Presidente não participou na apreciação e
votação deste assunto por impedimento legal.
2 – “PROCº. Nº. 14107/01 – MANUEL LUÍS ANTUNES
MATOS E OUTRO – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e do parecer jurídico expendido, manter o
teor da decisão de vinte e seis de Fevereiro de dois mil
e três.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 5903/03 – JONEL – SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA IRMÃOS COELHO, LDA. – LOTEAMENTO
INDUSTRIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura do
loteamento nas condições do parecer do director, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
- Não participou na apreciação e votação deste assunto,
o Senhor Presidente da Câmara por impedimento legal.
4 – “PROCº. Nº. 4403/03 – JOÃO DA SILVA, HERDEIROS – ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder de
acordo com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 5535/95 – JOSÉ CARLOS MACEDO
RODRIGUES – LEGALIZAÇÃO DE SALÃO DE DANÇA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de legalização do piso
construído em desacordo com o projecto desde que, na
reanálise do projecto, seja verificado o cumprimento da
legislação em vigor aplicável e que a junta de freguesia
se pronuncie favoravelmente em relação ao uso proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PROCº. Nº. 1557/87 – HORÁCIO SÁ CRUZ –
LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura nas
condições dos pontos dez, onze e doze da informação
técnica e, notificar o requerente da presente deliberação,
para que dê cumprimento aos pontos atrás mencionados.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “PROCº. Nº. 5115/93 – SOCIEDADE AGRÍCOLA
NINENSE, LDA. – AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE
DESTINO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a pretensão da requerente nas
condições dos pontos seis, nove e dez da informação
técnica, bem como do ponto um da informação complementar e, notificar a requerente da presente deliberação,
para que dê cumprimento aos pontos atrás mencionados.”
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “PROCº. Nº. 2794/03 – MORALVE – SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S.A. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
MULTIFAMILIARES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão pelos motivos da
informação técnica e proceder de acordo com os pontos
dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Eng. Artur Lopes por impedimento legal.
9 – “PROCº. Nº. 6485/03 – MAIA CAMPOS, IMOBILIÁRIA,
S.A. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão e
proceder de acordo com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
10 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 16 A 30 DE
JUNHO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA-CONTRATUAL
(PARTICIPAÇÃO DE SINISTROS À COMPANHIA DE
SEGUROS)”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: PAULO JORGE FERNANDES ABREU”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e reclamados e, assumir
directamente o pagamento da quantia de 37,50i (trinta
e sete euros e cinquenta cêntimos) conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO ACIDENTADO: MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e reclamados e, assumir
directamente o pagamento da quantia de 97,21i (noventa
e sete euros e vinte e um cêntimos) conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ LUÍS CORREIA FERREIRA DA
SILVA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ANTÓNIO BORGES AZEVEDO”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “MÚSICA NA PRAÇA – VENHA PASSAR A NOITE A
FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização dos espectáculos
musicais propostos, nas datas indicadas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “RURAVE – COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO
DO ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS DO VALE
DO AVE - RELATÓRIO DE CONTAS”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “SERVIÇO DE REFEIÇÕES A CRIANÇAS
CARENCIADAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir as verbas relativas ao serviço de
refeições, para as crianças carenciadas, no valor de
8.280i (oito mil, duzentos e oitenta euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “SERVIÇO DE REFEIÇÕES AO JARDIM DE
INFÂNCIA DE BRUFE/PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE BRUFE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, celebrar o protocolo de cooperação com a
Junta de Freguesia de Brufe e, atribuir o subsídio no
valor de 2.775i (dois mil, setecentos e setenta e cinco
euros), que corresponde à comparticipação da edilidade,
no que concerne ao pagamento das refeições referentes
aos meses de Fevereiro a Julho de dois mil e três.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO AO CENTRO DE APOIO LOCAL DE
JOANE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder à rectificação solicitada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “SPONSORIZAÇÃO DOS CLUBES QUE MILITAM
NOS NACIONAIS – ÉPOCA 2003/2004”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, concordar com a celebração dos contratos
de sponsorização propostos, nas condições indicadas e,
atenta a forma de pagamento descriminada.
- Mais foi deliberado por maioria, atribuir dois pares de
equipamentos com a identificação do município, às
equipas indicadas no ponto quatro da mesma proposta.
- Foi ainda deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF Dr. Agostinho Fernandes e Dr. Mário Martins,
os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista
Eng. Artur Lopes e Dr. António Barbosa e Senhora
Vereadora professora Edna Cardoso da coligação PSD/
CDS-PP.
- Os Senhores Vereadores do MAF/PF e, da coligação
PSD/CDS-PP, apresentaram declaração de voto.
2 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CASTELÕES/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio à ADECA – Associação
Desportiva de Castelões, no valor de 5.000i (cinco mil
euros) e, proceder de acordo com o ponto dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “CLUBE DESPORTIVO DE LOUSADO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
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Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Clube Desportivo de Lousado, o
subsídio no valor de 5.000i (cinco mil euros) que se
destinam a obras no recinto de jogos e, 2.000i (dois mil
euros) para apoio às actividades em prol do desporto e
juventude, bem como proceder de acordo com o ponto
dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “EDIFÍCIO PARA JARDIM DE INFÂNCIA E SEDE
DE JUNTA DE JESUFREI – VALOR BASE DO CONCURSO/ALTERAÇÃO DO VALOR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a rectificação do valor base do
concurso para o valor de 267.146,48i (duzentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e seis euros e quarenta
e oito cêntimos) + IVA.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA P.S.P. –
ESCOLA DE MÚSICA – TRABALHOS A MAIS – 3º
ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 14.879,61i (catorze mil, oitocentos e setenta
e nove euros e sessenta e um cêntimos) + IVA, com a
firma Andrade & Almeida, Lda. e, proceder à celebração
do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE LAGE – CALENDÁRIO
– TRABALHOS A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 27.877,05i (vinte e sete mil, oitocentos e
setenta e sete euros e cinco cêntimos) + IVA, com a firma Clemente e Silva, Lda. e, proceder à celebração do
respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO – TRABALHOS A MAIS
– 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 17.815,43i (dezassete mil, oitocentos e
quinze euros e quarenta e três cêntimos) + IVA, com a
firma Socotir – Sociedade de Construções Tirsense, Lda.
e, proceder à celebração do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “AQUISIÇÃO DE GASÓLEO - VIATURAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do gasóleo, conforme
solicitado, até ao montante de 186.000i (cento e oitenta
e seis mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BAIRRO/PROTOCOLO
RUA DA BELEZA (2ª FASE)”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 15.455i (quinze mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE NINE/PROTOCOLO
CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 30.000i (trinta mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PEDOME/PROTOCOLO
- REMODELAÇÃO DO RECREIO EXTERIOR NA
ESCOLA E.B 1, 2, 3"
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 5.000i (cinco mil euros), para a Junta
de Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 DE JULHO DE 2003
ACTA Nº 16 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
DA PRESIDÊNCIA/ACÇÃO SOCIAL:
1 – “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ABADE DE
VERMOIM/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, atribuir o subsídio no valor de 10.000i (dez mil
euros), à Fabrica da Igreja Paroquial de Abade de
Vermoim.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista que apresentaram declaração de voto.
2 – “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO DE CABEÇUDOS/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, atribuir o subsídio no valor de 10.000i (dez mil
euros), à Fabrica da Igreja Paroquial de São Cristóvão
de Cabeçudos.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista que apresentaram declaração de voto,
cujo teor consta do ponto anterior.

DO URBANISMO:
1 – “ESTUDO URBANÍSTICO – LUGAR DE SEARAS,
FREGUESIA DE LANDIM”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, aprovar o presente estudo urbanístico, para a
área de terreno em apreço.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os senhores vereadores eleitos pelo
partido socialista que apresentaram declaração de voto:
2 – “RENOVAÇÃO DA IMAGEM E EQUIPAMENTOS DOS
POSTOS PÚBLICOS PT COMUNICAÇÕES, S.A.”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e, proceder de
acordo com as alíneas a), b) e c) da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 8148/02 – TFC – TECELAGEM DE
FELPOS DE CALENDÁRIO, S.A. – INFORMAÇÃO
PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder no sentido de emitir parecer
desfavorável à pretensão da requerente, pelos motivos
da informação técnica, com excepção da expressão
constante da alínea e) do ponto dois da mesma, em que
se diz: “para além do interesse em manter as instalações
do referido museu”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, proceder em
conformidade com os pontos dois e três da proposta
apresentada, bem como aprovar a acta em minuta nesta
parte.
4 – “PROCº. Nº. 9033/03 – ABÍLIO LÍGIO DIAS DA
SILVA TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar o interesse municipal da transferência da presente unidade industrial para o local ora
em apreço, nos termos e para os efeitos do disposto na
alínea d), do número um, do artigo oitenta e um do
RPDM e, emitir parecer favorável à pretensão, condicionada ao cumprimento do ponto sete da informação
técnica.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participaram na discussão e votação os Senhores
Vereadores Dr. Jorge Paulo Oliveira e Eng. Artur Lopes,
por impedimento legal.
5 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 1 A 14 DE
JULHO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
ALTERAÇÃO DE RENDA PRÉ-FABRICADO Nº. 1,
FONTE COVA – NINE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E A
COMISSÃO DE MORADORES DO COMPLEXO
HABITACIONAL DE LOUSADO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir a título de subsídio para compensação dos encargos advindos da gestão, e com
referência ao ano de 2003, a quantia de 3.592i (três mil
quinhentos e noventa e dois euros), à comissão de
moradores do complexo habitacional de Lousado com o
número de identificação fiscal 504 707 337.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO:
1 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO”
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. QUEBRA DE VIDRO
DUMA MONTRA RESULTANTE DA PROJECÇÃO DE UMA
PEDRA POR UM VEÍCULO.
LOCAL DO ACIDENTE: RUA DE SANTO ANTÓNIO,
DESTA CIDADE.
RECLAMANTE: HILÁRIO CUNHA DOS SANTOS, COM
DOMICÍLIO PROFISSIONAL NA RUA DE SANTO
ANTÓNIO, N.º 65, R/C, DESTA CIDADE.
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO”
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. QUEBRA DE VIDRO DE
VEÍCULO OCASIONADO PELA PROJECÇÃO DE
OBJECTO.
LOCAL DO ACIDENTE: AV. MARECHAL HUMBERTO
DELGADO, DESTA CIDADE.
RECLAMANTE: JOÃO MANUEL MOREIRA QUEIRÓS,
RESIDENTE NA AV. MARECHAL HUMBERTO
DELGADO, N.º 541, 6º D.TO, ANTAS, VILA NOVA DE
FAMALICÃO.
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e reclamados e, assumir
directamente o pagamento da quantia de 81,80i (oitenta
e um euros e oitenta cêntimos) conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

DA CULTURA:
1 – “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO E A BANDA MARCIAL DE ARNOSO SANTA
MARIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo com a
Banda Marcial de Arnoso de Santa Maria, bem como atribuir o subsídio no valor de 20.000i (vinte mil euros) e,
proceder de acordo com os pontos três, quatro e cinco
da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO E A BANDA DE MÚSICA DE RIBA DE AVE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo com a
Banda de Musica de Riba de Ave, bem como atribuir o
subsídio no valor de 20.000i (vinte mil euros) e, proceder
de acordo com os pontos três, quatro e cinco da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO E O GRUPO RECREATIVO E MUSICAL –
BANDA DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo com o
Grupo Recreativo Musical - Banda de Música de
Famalicão, bem como atribuir o subsídio no valor de
30.000i (trinta mil euros) para os fins previstos nas
alíneas a), b) e c) do ponto dois e, proceder de acordo
com os pontos três, quatro e cinco da mesma proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – JUNTA DE
NÚCLEO DE FAMALICÃO-PARQUE DE CAMPISMO DE
GONDIFELOS”
Deliberado por unanimidade, votar esta proposta, ponto
por ponto e, aprovar o teor do ponto 1 e 1.1.
- Deliberado por maioria com 8 votos a favor, aprovar o
ponto 1.2 e 2 da referida proposta, tendo votado contra
os Senhores Vereadores do PS, os quais apresentaram
declaração de voto. Absteve-se a Senhora Vereadora
prof. Edna Cardoso, da coligação PSD/CDS-PP, a qual
também apresentou declaração de voto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar o ponto 3
da proposta apresentada, quanto à modalidade de pagamento, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “E.N. 204-4: BENEFICIAÇÃO NO CONCELHO DE
V. N. DE FAMALICÃO (KM 0.000/KM 1.930) - APROVAÇÃO DO PROJECTO/ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
bem como aprovar o respectivo projecto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE AVIDOS – TRABALHOS
A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 10.987,85i (dez mil, novecentos e oitenta e
sete euros e oitenta e cinco cêntimos) + IVA, com a
firma Fernando Silva & Cª. Lda., e proceder à celebração
do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE MOUQUIM –
TRABALHOS A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 17.873,18i (dezassete mil, oitocentos e
setenta e três euros e dezoito cêntimos) + IVA, com a
firma Clemente e Silva, Lda., e proceder à celebração
do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BAIRRO/PROTOCOLO
RUA DE SANTO ESTEVÃO”
Deliberado por unanimidade nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 5.000i (cinco mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOA/PROTOCOLO
RUA SOLAR DE POUVE – OUTRAS RECTIFICAÇÕES
E MELHORAMENTOS”
Deliberado por unanimidade nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 8.000i (oito mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO/
PROTOCOLO
ESCOLA DO 1º CICLO”
Deliberado por unanimidade nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 5.000i (cinco mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1 – JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
“CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICAS NAS RUAS F.C. DE LANDIM, CAMPAS E
TRAVESSA DO FUTEBOL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 25.000i (vinte e cinco mil euros), para a Junta de

Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA ÀS FREGUESIAS DE ABADE DE VERMOIM, ESMERIZ E CABEÇUDOS/RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a adjudicação da empreitada em
apreço, ao consórcio “Domingos Pedrosa Barreto, Lda.
e Tecnifeira – Instalações Eléctricas, Gás, Telefones e
Águas, Lda.”, pelo valor de 669.442,10i (seiscentos e
sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois
euros e dez cêntimos) mais IVA.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “HASTA PÚBLICA DE ABATE, REMOÇÃO DE
ÁRVORES, NA FAIXA ARBORIZADA SITA A POENTE
DA QUINTA DE MEÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização da hasta pública citada,
atentos os formalismos propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE AGOSTO DE 2003
ACTA Nº 17 / 2003
RESUMO
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “VOTO DE PESAR E DE SOLIDARIEDADE ÀS
FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS MORTAIS DOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois, três, quatro e
cinco da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Os Senhores Vereadores eleitos pelo MAF/PF,
apresentaram declaração de voto favorável .
DO URBANISMO:
1 – “INSPECÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS,
ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório de apreciação das propostas e adjudicar à empresa AIPEL – Associação de
Inspectores Portuenses de Elevadores a celebração de
um contrato de inspecção de elevadores, monta-cargas,
escadas mecânicas e tapetes rolantes, existentes nos
edifícios do concelho de Vila Nova de Famalicão, válido
pelo prazo de um ano, de acordo com o estabelecido no
decreto-lei número 320/2002, de 28 de Dezembro e demais
legislação em vigor.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 16163/02 – HERDEIROS DE ARMINDO
DE OLIVEIRA AZEVEDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão nas
condições da informação técnica da divisão de planeamento de 2003.08.06 e, proceder em conformidade com
os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 7056/03 – S. G. COUTO, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão nas
condições da informação técnica da divisão de gestão
urbanística e, comunicar à requerente o teor da presente
deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº Nº. 2371/82 – PORMINHO – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARNES, LDA. – DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar de interesse público para o município a ampliação das instalações industriais da requerente
no lugar de Lage, Freguesia de Outiz e comunicar à requerente a presente deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 3128/93 – CITY BOWLING – CENTRO
DE DIVERTIMENTOS, LDA. – REMODELAÇÃO E
ALTERAÇÃO DE DESTINO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a pretensão da requerente nas condições da informação técnica da divisão de gestão urbanística e, proceder em conformidade com o ponto dois da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PROCº. Nº. 825/03 – ABÍLIO CUNHA – SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, LDA. – LICENCIAMENTO DE
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura nas condições da última informação técnica da divisão de gestão
urbanística, que deverá ser comunicada à requerente.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 15 E 31 DE
JULHO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
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DA HABITAÇÃO:
1 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA – COMPLEXO HABITACIONAL DAS LAMEIRAS – CASA Nº. 191”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, fixar em 122,79i (cento e vinte e dois
euros e setenta e nove cêntimos) o montante da renda
mensal, ao agregado familiar de Manuel Pereira de
Oliveira.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ALIENAÇÃO DO RÉS-DO-CHÃO DIREITO, DO Nº.
56 (BLOCO 1) DO EDIFÍCIO DA EX-FUNDAÇÃO
SALAZAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a alienação da fracção autónoma,
designada de letra “a” do prédio supra identificado, ao
casal Isaque Campos Ferreira e Adília Maria Fernandes
Vieira, nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “CAFÉ BAR MONTANA’S – ATRIBUIÇÃO DE
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO EM REGIME
EXCEPCIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o horário de funcionamento do
estabelecimento em apreço, conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REGULAMENTO DA PUBLICIDADE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a presente proposta de regulamento
da publicidade e submetê-la à Assembleia Municipal para
os devidos efeitos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprova a acta em
minuta nesta parte.
3 – “REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE
ACTIVIDADES VÁRIAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto de regulamento de
licenciamento de actividades várias e submetê-lo à
Assembleia Municipal para os devidos efeitos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “RELATÓRIO DOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO DECIDIDOS NO 2º TRIMESTRE DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO TURISMO:
1 – “ROTA DOS SOTAQUES”
Tendo o Senhor Presidente recorrido ao voto de qualidade
nos termos do número 2, do artigo 89º. da lei número
169/99 de dezoito de Setembro, foi deliberado por maioria,
nos termos da proposta apresentada, concordar com a
realização do evento e fixar o montante de 10.000i
(dez mil euros) + IVA à taxa legal, para comparticipação
nas despesas resultantes da organização desta iniciativa,
a atribuir à Minho Clássicos com o NIF 506053717.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra:
a Senhora Vereadora professora Edna Cardoso da
coligação PSD/CDS-PP, os Senhores Vereadores eleitos
pelo MAF/PF e os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista, que apresentaram separadamente
declaração de voto.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, adquirir os manuais escolares do 1º Ciclo
do Ensino Básico, às firmas que apresentaram os mais
baixos preços, no valor global de 197.241,33i (cento e
noventa e sete mil, duzentos e quarenta e um euros e
trinta e três cêntimos) e providenciar, atempada e
adequadamente, a entrega dos manuais escolares a
todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram favoravelmente os Senhores Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, tendo a Senhora Vereadora professora Edna Cardoso apresentado declaração
de voto favorável.
- Votou contra o Senhor Vereador Dr. Agostinho
Fernandes do MAF/PF.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores, Eng.º. Artur
Lopes e Dr. António Barbosa do Partido Socialista e Dr.
Mário Martins do MAF/PF.
DA CULTURA:
1 – “FUNDAÇÃO NARCISO FERREIRA - PROJECTO
EDUCAÇÃO PELA ARTE – SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração do protocolo com a
Fundação Narciso Ferreira, bem como atribuir um subsídio no valor de 5.000,00i (cinco mil euros), para prossecução do projecto “Educação pela Arte” e, proceder de
acordo com o previsto nos pontos três e quatro da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir poderes
ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o referido
protocolo, bem como aprovar a acta em minuta nesta
parte.
3 – “PROJECTO DE REGULAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto de regulamento em apreço e submetê-lo a inquérito público, nos termos previstos
no artigo 118º do código do procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “XX FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E
FESTA DO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização do evento, bem como
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a constituição da comissão organizadora proposta e atribuir
à comissão executiva um subsídio no valor de 90.000i
(noventa mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “RECTIFICAÇÃO DE PROTOCOLO E ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA
DE JESUFREI PARA FUNCIONAMENTO DO POLO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO
EM JESUFREI”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a rectificação do protocolo aprovado na reunião de câmara de 12 de Março de 2001 e,
celebrar um novo protocolo válido para o biénio de Outubro
de 2003 a Outubro de 2005, no qual a Câmara Municipal
se compromete a atribuir um subsídio no valor de 10.000i
(dez mil euros) a liquidar nas condições previstas no
ponto três da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir plenos
poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para
outorgar o referido protocolo bem como aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
2 – “ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL
1º DE MAIO – REQUIÃO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOREVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20
DE NOVEMBRO DE 2002"
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, revogar a deliberação de Câmara de 20 de
Novembro de 2002 e atribuir um subsídio no valor de
2.500i (dois mil e quinhentos euros), à Associação Cultural, Desportiva e Social 1º de Maio para os fins previstos,
a liquidar de acordo com o ponto três da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1 – “ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE RESÍDUOS
SÓLIDOS”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, aprovar a actualização do valor das tarifas de
recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, de
acordo com a tabela proposta.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista e abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo MAF/PF, tendo estas duas forças políticas apresentado separadamente declaração de voto.
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 3 DE SETEMBRO DE 2003
ACTA Nº 18 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
1 – “RECTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELA
DE TERRENO, SITO EM MÕES – GAVIÃO PROPRIEDADE DA FIRMA SAVEMUR – SÃO VICENTE, EMPREENDIMENTOS URBANOS, LDA./AUTORIZAÇÃO
DE DESTAQUE PARA INSTALAÇÃO DO PALÁCIO DA
JUSTIÇA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 – Rectificar a identificação da parcela em causa, no
sentido de a sua área ser de 9.966 m2 (nove mil novecentos e sessenta e seis metros quadrados), da qual se
destacam 1.890m2 do prédio descrito sob o nº. 674 e os
restantes 8.076m 2 do prédio descrito sob o nº. 853,
prédios esses sitos no lugar de Mões, freguesia de Gavião,
concelho de V. N. de Famalicão;
2 – Autorizar o seu destaque dos indicados prédios;
3 – Conferir poderes ao Senhor Presidente para outorgar
a escritura de aquisição da parcela para o Município,
com destino à construção e instalação do Palácio da
Justiça de Vila Nova de Famalicão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ALINHAMENTO DO TRAÇADO DA EM 573 SITO NO LUGAR DE
LARGO – NOVAIS
PROPRIETÁRIA: MARIA ALVES DE ARAÚJO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o destaque da parcela de terreno
em apreço e, conceder poderes ao Senhor Presidente da
Câmara para outorgar a escritura de compra e venda
pelo valor proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCº. Nº. 5773/00 – DAVID ABÍLIO LIBERAL
FERREIRA – CENTRO EQUESTRE E TURÍSTICO/
DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Declarar de interesse público para o município a instalação de um empreendimento turístico – Quinta Pedagógica e Centro Equestre – no lugar de Bairral, freguesia
de Calendário, de acordo com a localização e objectivos
propostos pelo requerente;
2 - Comunicar ao requerente a presente deliberação,
bem como a informação técnica de 2003.08.18.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº 7099/02 – MANUEL S. RODRIGUES,
LDª. E OUTROS – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, notificar o requerente para apresentar
aditamento de forma a rectificar o alinhamento em relação
à Avenida do Brasil e, indeferir o pedido de isenção de
cedências para espaços verdes e equipamentos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “PROCº. Nº 14421/02 – AMÉRICO BRANDÃO DOS
SANTOS - INFORMAÇÃO PRÉVIA DE CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão
e, comunicar ao requerente a presente deliberação e o
parecer da DRAOT.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 14101/01 – FREDERICO CARLOS ROMAGUERA FERREIRA – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, notificar o requerente para apresentar
aditamento de modo a dar cumprimento aos pontos um,
dois e três das conclusões da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

5 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 1 E 14 DE
AGOSTO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE
APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS EM
MATÉRIA HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o presente projecto de regulamento
e submetê-lo à Assembleia Municipal para efeitos do
disposto no artigo 53º, número 2, alínea a) da lei nº. 169/
99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada
pela lei nº. 5-a/2002, de 11 de Janeiro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ADESÃO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
HABITAÇÃO MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a adesão da Câmara Municipal à
Associação Portuguesa de Habitação Municipal e,
submeter o assunto à Assembleia Municipal para os
efeitos previstos no artigo 53º, número 2, alínea b) da lei
número 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe
foi dada pela lei número 5-a/2002, de 11 de Janeiro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “RESCISÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, adoptar os procedimentos conducentes à rescisão dos contratos de arrendamento em apreço e
accionar as respectivas acções de despejo aos inquilinos
supra identificados.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se o Senhor Vereador Miranda Azevedo do
MAF/PF e os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido
Socialista, tendo estes últimos apresentado declaração
de voto:

DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO NA AVENIDA SUB-CARREIRA – JOANE/ INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: MANUEL CUSTÓDIO MARINHO E
LOPES, RESIDENTE NO LUGAR DE PARDIEIROS, Nº
441, FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA, CONCELHO
DE GUIMARÃES”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias,
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DO JARDIM DE
INFÂNCIA DA IGREJA – VILARINHO DAS CAMBAS”
Seliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo conforme
solicitado e, atribuir o montante anual de 6.600i (seis
mil e seiscentos euros) destinado à ocupação do espaço
e 1.100i (mil e cem euros) anuais, para fazer face às
despesas de água e luz.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “CRESCER A BRINCAR – INVESTIR NAS GERAÇÕES / ALTERAÇÃO AO PROJECTO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Revogar as deliberações de câmara de 19 de Agosto
de 2002 e 26 de Fevereiro de 2003, respectivamente,
referentes ao protocolo de cooperação celebrado com a
Universidade do Minho.
2 - Autorizar a celebração de protocolo de colaboração
com a associação prevenir para os fins previstos no
ponto 3 da proposta e, conferir poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para a sua outorga.
3 - Autorizar a despesa até ao montante de 21.000i
(vinte e um mil euros) à Associação Prevenir, pelos
manuais adquiridos para a consecução do projecto
“Crescer a Brincar”, a liquidar de acordo com as
disponibilidades financeiras do município.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista e pelo MAFF/PF.
- Votou contra a Senhora Vereadora professora Edna
Cardoso que apresentou declaração de voto:
2 – “PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE CARUARU
E DE SÃO VICENTE NA XX FEIRA DE ARTESANATO E
GASTRONOMIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização da despesa até ao
montante de 10.000i (dez mil euros), para os fins
previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS
DOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO INSCRITOS PELOS
CLUBES DO MUNICÍPIO NA ASSOCIAÇÃO DE
FUTEBOL DE BRAGA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Atribuir à Associação de Futebol de Braga, o montante
de 32.830,80i (trinta e dois mil, oitocentos e trinta euros
e oitenta cêntimos) destinado aos fins previstos no ponto
um da proposta.
2 - Renovar, com nova redacção, o protocolo com a
Associação de Futebol de Braga, válido para a época
desportiva 2003/2004, conforme minuta apresentada e,
proceder em conformidade com os pontos três e quatro
da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “I CAMPEONATO DO MUNDO DE KRACHTBAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, a qual por extravio não foi apresentada em
tempo útil e oportuno, pelos serviços respectivos, para
apreciação e votação em Reunião de Executivo Municipal:
1 - Autorizar despesas até ao montante de 45.000i
(quarenta e cinco mil euros), destinados aos fins previstos e, proceder em conformidade com o ponto dois
da proposta.
2 - Mais foi deliberado por unanimidade, reconhecido o
manifesto interesse público municipal, na realização deste
evento desportivo de cariz mundial, ratificar todos os
actos autorizadores de despesa, entretanto praticados
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, no âmbito
do orçamento de despesa deste evento, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.

2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO NA RUA RIOPELE –
JOANE/INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: MANUEL FERNANDO FERREIRA
GONÇALVES, RESIDENTE NA RUA DE CIMA DE PELE,
Nº 449, DA VILA DE JOANE, DESTE CONCELHO”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do procedimento administrativo, para no prazo de dez dias,
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Famalicense Atlético Clube, um
subsídio no valor de 1.000i (mil euros)
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO NA RUA DAS AGRAS –
RIBA DE AVE/ INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: MARIA CÂNDIDA MENDES RIBEIRO,
RESIDENTE NA RUA EÇA DE QUEIROZ, Nº 246, 4765540 SERZEDELO, CONCELHO DE GUIMARÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, enviar o
processo à Companhia de Seguros Sagres, a fim desta
proceder às averiguações tidas por necessárias com
vista ao ressarcimento dos danos reclamados e a
Câmara Municipal assumir directamente o pagamento
da quantia de 250i (duzentos e cinquenta euros),
conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar a
reclamante da presente deliberação e da data da remessa
do processo para a companhia de seguros, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.

DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇUDOS/PROTOCOLO
- REPARAÇÃO DA ESCOLA 1º CICLO DO SOUTO CONCLUSÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 10.000i (dez mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.

DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO DIVINO
SALVADOR
DE
VILARINHO
DAS
CAMBAS/
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA ONEROSA DE ESPAÇO

4 – “ADRO – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA
OUTEIRENSE/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no montante de
15.000i (quinze mil euros) destinado aos fins previstos,
a liquidar de acordo com o ponto dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JESUFREI/PROTOCOLO
- CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 22.000i (vinte e dois mil euros), para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE MOUQUIM/PROTOCOLO
- AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
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apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 70.000i (setenta mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA S. MATEUS/
PROTOCOLO - AQUECIMENTO CENTRAL PARA A
ESCOLA EB1 SANTANA 1"
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 14.789i (catorze mil, setecentos e oitenta e nove
euros), para a Junta de Freguesia respectiva, mediante
a celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CEMITÉRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 7.829i (sete mil, oitocentos e vinte e nove euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas
obras, bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
6 – “JUNTADE FREGUESIA DE CEIDE S. MIGUEL/PROTOCOLO
- MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA CASA-MUSEU DE CAMILO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 2.000i (dois mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.

7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO/
PROTOCOLO
- ESCOLA DO 1º CICLO – RECTIFICAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, tomar conhecimento da rectificação
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DOS MERCADOS E FEIRAS:
1 – “FEIRA GRANDE S. MIGUEL 2002/RELATÓRIO E
CONTAS”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento da
proposta apresentada e do respectivo relatório de contas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FEIRA GRANDE S. MIGUEL 2003/2ª EDIÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar as comissões e programa apresentados, bem como a atribuição do subsídio no montante de 34.250i (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta
euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 17 DE SETEMBRO DE 2003
ACTA Nº 19 / 2003
RESUMO
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “DESANEXAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM
A ÁREA DE 1.521M2, SITA NO LUGAR DE LAMEIRAS DELÃES /DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE
- PROPRIETÁRIOS: JOÃO LUÍS FRAGA DE SOUSA
CARVALHO E AIDA MARIA FRAGA DE SOUSA
CARVALHO NETO PIMENTEL E MARIDO ANTÓNIO
JORGE NETO PIMENTEL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a desanexação da mencionada
parcela de terreno com a área de 1.521m2 e, conceder
poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar
a respectiva escritura de compra e venda e a constituição
da servidão de passagem referida.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA ACÇÃO SOCIAL:
1 – “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Vila Nova de Famalicão o subsídio no
valor de 25.000i (vinte e cinco mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCESSO Nº. 13906/00 – JOSÉ ALBERTO
ARAÚJO DA SILVA – CONSTRUÇÃO DE MURO –
RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO”
ASSUNTO:RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO
PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Considerar parcialmente procedente o recurso apresentado, e consequentemente revogar a deliberação camarária de 1992.02.24, referente a licenciamento de
muros;
2 - Considerar improcedente no que se refere à revogação
do despacho de 2003.05.23, mantendo-se, por isso, a
decisão de indeferimento;
3 - Notificar o requerente da presente deliberação nos
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100º e
101º do código do procedimento administrativo;
4 - Decorrido o prazo de dez dias sem que o requerente
se pronuncie, esta decisão converte-se em definitiva no
primeiro dia útil seguinte.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCESSO Nº. 13660/02 – PICHELARIA
MOUZINHO, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
PARQUE DE ARMAZENAGEM DE GARRAFAS DE GPL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão e
comunicar à requerente o teor da presente deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCESSO Nº. 6159/03 – MARIA INÊS GRÁCIO
DA SILVA MACHADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão
e, proceder de acordo com os pontos dois, três e quatro
da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCESSO Nº. 13260/02 – ALCINO DUARTE DA
SERRA NEVES – AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE
EDIFÍCIO COM ALTERAÇÃO DE DESTINO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura nas
condições da informação técnica da divisão de gestão
urbanística e do ponto quatro do parecer do chefe de
divisão do Planeamento Urbanístico.
- Mais foi deliberado por maioria, notificar o requerente
de que não será passada certidão de propriedade
horizontal para a proposta apresentada, e da presente
deliberação.
- Foi ainda deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador Dr. António Barbosa,
eleito pelo Partido Socialista.
5 – “PROCESSO Nº. 8204/03 – ANÍBAL ALVES DE
OLIVEIRA – NOVO LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão do requerente e,
proceder de acordo com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 17 E 29 DE
AGOSTO DE 2003”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ARRENDAMENTO DE PRÉDIO URBANO, SITO
NA RUA SENHOR DOS PASSOS Nº. 234 – LANDIM
PARA ALOJAMENTO DE FAMÍLIA CARENCIADA
PROPRIETÁRIOS: MARIA EUGÉNIA DA SILVA AZEVEDO
PINHEIRO E MARIDO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração de contrato de
arrendamento para habitação, nos termos e condições
previstas na alínea a) da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir poderes
ao Senhor Presidente da Câmara para intervir no negócio
jurídico a celebrar entre as partes em representação do
Município, bem como aprovar a acta em minuta nesta
parte.
2 – “ACCIOP – CONSTRUÇÕES ACELERADAS E
OBRAS PÚBLICAS, S.A.
- DESPEJO ADMINISTRATIVO DOS LOTES NºS. 1, 2 E
3 DO LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº. 6/95, SITO NA
FREGUESIA DE ESMERIZ”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Concordar com o seu teor e ordenar o despejo
administrativo, nos termos e nas condições previstas
no ponto um da proposta;
2 - Tomar posse administrativa dos lotes um, dois e três
do referido loteamento;
3 - Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara
para executar o despejo administrativo referido no ponto
um, tomando as medidas adequadas para o efeito;
4 - Notificar o interessado nos termos e para os efeitos
constantes dos pontos dois e cinco da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO NA RUA AV. 25 DE ABRIL,
NESTA CIDADE/INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: MANUEL FERNANDO MARTINS DE
OLIVEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, o
qual faz parte integrante do processo em apreço, ressarcir
o reclamante dos danos sofridos e assumir directamente
o pagamento da quantia de 87,50i (oitenta e sete euros
e cinquenta cêntimos), conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: PROVULC – COMÉRCIO DE PNEUS,
LDA.”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e dos dois pareceres jurídicos expendidos,
manter a deliberação de Câmara de 26.03.2003 que
indeferiu o pedido de indemnização da reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “IIª EDIÇÃO DA MOSTRA CAVALOS & CAVALOS/
RELATÓRIO DE CONTAS”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.

2 – “MÚSICA NA PRAÇA/RELATÓRIO DE CONTAS”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
DA CULTURA:
1 – “FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA/PROTOCOLO
– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo de cooperação
em apreço e, atribuir à Fundação Cupertino de Miranda o
subsídio no valor de 50.000i (cinquenta mil euros), para
os fins previstos, a pagar de acordo com as
disponibilidades financeiras do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir poderes
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar
o referido protocolo, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
2 – “COMEMORAÇÕES DOS 90 ANOS DA BIBLIOTECA”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
DO DESPORTO:
1 – “SPORT CLUBE DE MEÃES/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, atribuir ao Sport Clube de Meães o subsídio no
valor de 3.000i (três mil euros) para os fins previstos,
a pagar nas condições referidas no ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Absteve-se a Senhora Vereadora professora Edna
Cardoso que apresentou declaração de voto.
2 – “GRUPO DESPORTIVO DE RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao grupo desportivo de ribeirão o
subsídio no valor de 10.000i (dez mil euros), para os
fins previstos no ponto um da proposta, a pagar de
acordo com as disponibilidades financeiras do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BENTE/PROTOCOLO
-RUA DOS MURTÓRIOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 20.000i (vinte mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CRUZ/PROTOCOLO
-ILUMINAÇÃO PÚBLICA LARGO DO SENHOR DOS
AFLITOS”
Ddeliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 52.481,04i (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
oitenta e um euros e quatro cêntimos), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE DELÃES/PROTOCOLO
-BAÍA DE ESTACIONAMENTO ESCOLA DE LOUREIRO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 6.074,25i (seis mil, setenta e quatro euros e vinte e
cinco cêntimos), para a Junta de Freguesia respectiva,
mediante a celebração de protocolo, destinada à realização
das referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE/PROTOCOLO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 10.689,48i (dez mil, seiscentos e oitenta e nove
euros e quarenta e oito cêntimos), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE REQUIÃO/PROTOCOLO
-RUA DO COUCE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 45.000i (quarenta e cinco mil euros), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
6 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. COSME/PROTOCOLO
-RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO
CAMPO DE FUTEBOL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 38.378,74i (trinta e oito mil, trezentos e setenta e
oito euros e setenta e quatro cêntimos), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 08 DE OUTUBRO DE 2003
ACTA Nº 20 / 2003
RESUMO
1 – “VILA NOVA DE FAMALICÃO - 800 ANOS DE
HISTÓRIA”
Deliberado por maioria, aprovar nos termos da proposta
apresentada, bem como a acta em minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador da lista do Partido
Socialista Eng.º Artur Lopes, que apresentou declaração
de voto:
2 – “VOTO DE CONGRATULAÇÃO – NOMEAÇÃO DO
ENGº. JORGE MOREIRA DA SILVA COMO SECRETÁRIO
DE ESTADO ADJUNTO DA MINISTRA DA CIÊNCIA E
DO ENSINO SUPERIOR”

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição de voto de congratulação pela nomeação do Senhor Eng.º Jorge Moreira
da Silva como Secretário de Estado Adjunto da Ministra
da Ciência e do Ensino Superior.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO – ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO PARA PARTICIPAÇÃO NA TAÇA DE
PORTUGAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a atribuição de apoio financeiro
no montante de 5.000i (cinco mil euros) ao Futebol
Clube de Famalicão.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – PAGAMENTO DA
REPARAÇÃO DE UM BURACO NA E.N. 204, AO KM
36.200
RECLAMANTE: I.E.P. – INSTITUTO DE ESTRADAS DE
PORTUGAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indemnizar o I.E.P. - Instituto de Estradas
de Portugal, no valor de 250i (duzentos e cinquenta
euros), pelos danos originados na Estrada Nacional 204,
ao km 36.200.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “3ª. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – 2003”
Deliberado por maioria, aprovar a terceira alteração
orçamental, nos termos da proposta apresentada, bem
como a acta em minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador da lista do Partido
Socialista Eng.º Artur Lopes e votaram contra os Senhores
Vereadores eleitos pela lista do MAF/PF, tendo estas
duas forças políticas apresentado separadamente
declaração de voto.
2 – “ANTIGO COLÉGIO CAMILO CASTELO BRANCO,
SITO NA RUA MANUEL PINTO DE SOUSA – ANULAÇÃO
DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, declarar que o Município não tem qualquer interesse
no registo da mesma declaração de utilidade pública
efectuado na Conservatória do Registo Predial, por
considerar que se encontra plenamente satisfeito o fim
público visado com a expropriação que se havia requerido.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Absteve-se o senhor vereador da lista do Partido
Socialista Eng.º Artur Lopes que apresentou declaração
de voto:
DA ACÇÃO SOCIAL:
1 – “ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA
DE S. CRISTÓVÃO DE CABEÇUDOS/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Associação Social, Cultural e
Recreativa de S. Cristóvão de Cabeçudos, o subsídio
no valor de 100.000i (cem mil euros), através da formalização de protocolo, para os fins previstos, a pagar de
acordo com as disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 - “REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL –
CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS, PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
E PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, determinar a abertura de concurso limitado
sem apresentação de candidaturas, por convite aos cinco
gabinetes especializados identificados na proposta, pelo
preço base de 74.000i (setenta e quatro mil euros) IVA
não incluído, de acordo com o programa de concurso,
caderno de encargos técnico e programa preliminar
apresentado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº 8514/03 – MARIA BEATRIZ MACHADO
OLIVEIRA COSTA SAMPAIO E OUTRA – OPERAÇÃO DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Deferir o projecto de arquitectura nas condições dos
números 7, 11 e 12 da informação técnica;
2 - Comunicar à requerente a presente deliberação, para
que dê cumprimento aos números referidos no ponto
anterior.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº 10990/01 – JOEL CONDE E FERNANDES, LDA. – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o presente aditamento condicionado
à:
1 - Apresentação da Certidão do Registo Predial;
2 - Pormenorização e regulamentação da construção a
realizar no lote 2;
3 - Pagamento da taxa municipal correspondente ao
verificado déficit de 280m 2 nas áreas de cedência, que
vier a ser calculada pela comissão de avaliação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 6179/03 – TÊXTEIS COLMACO –
INDÚSTRIA DE COLCHAS, MANTAS E COBERTORES,
LDA. – LEGALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura da
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ampliação, legalização e alteração de destino, nas
condições do parecer do Director de 25 de Setembro de
2003 e, proceder em conformidade com o ponto dois da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 9367/03 – MARIA EUGÉNIA COSTA
PINHEIRO E OUTRA – LEGALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura da ampliação, nas condições dos pontos quatro a seis da informação técnica e, proceder de acordo com o ponto
dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 1 E 30 DE
SETEMBRO DE 2003”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.
DA HABITAÇÃO:
“PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES NO
EDIFÍCIO DA EX-FUNDAÇÃO SALAZAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o presente projecto para intervenção nos arranjos exteriores do edifício da ex-Fundação
Salazar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA
EFEITOS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/REDE DE
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA
DE LOUSADO, LOTEAMENTO DA MABOR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar de utilidade pública para efeitos
de constituição de servidão administrativa, com carácter
de urgência e com pedido de autorização de posse
administrativa, do prédio, acima descrito, atribuindo o
valor de 1.332,00i (mil, trezentos e trinta e dois euros)
a título de indemnização.
- Mais foi deliberado por unanimidade, comunicar à
proprietária para os devidos e legais efeitos previstos
no código das expropriações, nomeadamente o previsto
no artigo décimo, número cinco, seguindo-se a tramitação
prevista no artigo décimo primeiro do mesmo diploma,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DUMA
PARCELA DE TERRENO A FAVOR DO CLUBE
DESPORTIVO DO MONTINHO/VALE S. MARTINHO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e alterar a deliberação de Câmara de 12 de Novembro de 2001 e,
consequentemente, aprovar a cedência do direito de
superfície ao Clube Desportivo de Montinho da parcela
de terreno, com a área de 720 (setecentos e vinte) m2 ,
sita no loteamento do Montinho, da freguesia de Vale S.
Martinho, que adveio ao Município por escritura de doação
de 10 de Outubro de 1986, no âmbito do alvará de loteamento nº. 458/86, pelo prazo e nas condições previstas
nas alíneas a), b), c) e d) do ponto um da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE
DUAS PARCELAS DE TERRENO A FAVOR DA
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
E
RECREATIVA
OUTEIRENSE, COM SEDE NA FREGUESIA DE
POUSADA DE SARAMAGOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e rectificar a
deliberação de Câmara de 9 de Outubro de 2002, tendo
em conta os fundamentos invocados e, consequentemente, ceder o direito de superfície sobre as citadas
parcelas de terreno (lotes 18 e 19) à Associação Desportiva e Recreativa Outeirense, pelo prazo e condições
previstas nas alíneas i), ii), iii) e iv) do ponto um da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conceder poderes
ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para outorgar
a respectiva escritura, bem como aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
- RECLAMANTE: MARIA DE FÁTIMA MARQUES
TEIXEIRA”
Deliberado por unanimidade, notificar a reclamante nos
termos dos artigos cem e cento e um do código do
procedimento administrativo, para no prazo de dez dias
dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação
que a Câmara pretende tomar, tornando-se definitiva se
naquele prazo não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA DEFESA DO CONSUMIDOR:
1 – “OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NAS
FREGUESIAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização do evento bem como
da respectiva despesa até ao montante de 2.000i (dois
mil euros), acrescido de IVA à taxa legal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO DE JESUS
CARAÇA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Associação para o Ensino Bento
de Jesus Caraça, o subsídio no valor de 7.500i (sete
mil e quinhentos euros), destinados aos fins previstos,
a pagar de acordo com as disponibilidades financeiras
do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
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2 – “PROVÍNCIA PORTUGUESA DA COMPANHIA DE
JESUS/RECTIFICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO SOCIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder à rectificação da designação social
conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTE A ALUNOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder ao pagamento do transporte
especial, de acordo com os valores indicados na tabela
supracitada até ao montante previsto de 49.480i (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta euros), a pagar
de acordo com as disponibilidades financeiras do
Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTE A ALUNOS
CARENCIADOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder ao pagamento do transporte dos
alunos indicados na tabela supracitada, até o montante
previsto de 1.209,60i (mil duzentos e nove euros e
sessenta cêntimos), a pagar de acordo com as disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “ASSOCIAÇÃO TEATRO CONSTRUÇÃO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Associação Teatro Construção o
subsídio no valor de 30.000i (trinta mil euros), destinados
aos fins previstos no ponto um da proposta, a pagar de
acordo com as disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “GRUPO DESPORTIVO LAGENSE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Grupo Desportivo Lagense, o
subsídio no valor de 2.500i (dois mil e quinhentos euros),
destinados aos fins previstos, a pagar de acordo com
as disponibilidades financeiras do Município e mediante
comprovativo das obras feitas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REGULAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o Regulamento Desportivo Municipal e submetê-lo à Assembleia Municipal para efeitos do
disposto no artigo cinquenta e três, número dois, alínea
a) da lei número 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela lei número 5-a/2002 de 11 de
Janeiro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE AVIDOS/
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder a prorrogação de prazo por um
período de quinze dias conforme solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE ESMERIZ/
PRORROGAÇÃO DE PRAZO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder a prorrogação de prazo por um
período de vinte dias conforme solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE MOUQUIM/
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder a prorrogação de prazo por um
período de trinta dias conforme solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE REQUIÃO/
PRORROGAÇÃO DE PRAZO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder a prorrogação de prazo por um
período de quinze dias conforme solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE ESMERIZ –
TRABALHOS A MAIS – 2º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 7.905,50i (sete mil novecentos e cinco
euros e cinquenta cêntimos) + IVA e proceder à celebração
do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE LAGOA – TRABALHOS
A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 8.883,65i (oito mil, oitocentos e oitenta e
três euros e sessenta e cinco cêntimos) + IVA e proceder
à celebração do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE REQUIÃO –
TRABALHOS A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
no valor de 15.340,56i (quinze mil trezentos e quarenta

euros e cinquenta e seis cêntimos) + IVA e proceder à
celebração do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “PRÉ-PRIMÁRIA DE BENTE/REVISÃO DE PREÇOS
(DEFINITIVA)”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 9.330,31i (nove mil, trezentos e trinta euros
e trinta e um cêntimos) + IVA à firma Andrade & Almeida
– Construções, Lda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA
-RUA DO BAIRRO AMÉRICO TEIXEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 9.423,75i (nove mil, quatrocentos e vinte e três
euros e setenta e cinco cêntimos), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
-RUA DO FUTEBOL CLUBE DE LANDIM/RUA DAS
CAMPAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 45.000i (quarenta e cinco mil euros), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PEDOME/PROTOCOLO
-RUA DO CORGO/TRAVESSA DA BOAVISTA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 10.000i (dez mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.

DO AMBIENTE:
1 – “REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ÀS
FREGUESIAS DE ABADE DE VERMOIM, ESMERIZ E
CABEÇUDOS – RATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DA
EMPREITADA E RECTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE
ANÁLISE DAS PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, ratificar a adjudicação da referida empreitada ao Consórcio Domingos Pedrosa Barreto, Lda.
e Tecnifeira – Instalações Eléctricas, Gás, Telefones e
Águas, Lda., pelo valor de 669.442,10i (seiscentos e
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois
euros e dez cêntimos) + IVA, com a respectiva rectificação do relatório de análise das propostas, cujo teor fica
a fazer parte integrante da acta por apenso ao respectivo
livro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Presidente da Câmara por impedimento legal.
2 – “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
NOS LUGARES DE BAIRRAL, VITÓRIA E MEÃES NA
FREGUESIA DE CALENDÁRIO – APROVAÇÃO DO
PROJECTO E AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto apresentado e autorizar
a abertura de concurso público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 23 DE OUTUBRO DE 2003
ACTA Nº 21 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
1 – “QUINTA DE SINÇÃES – TRANSACÇÃO COM
SERAFIM DE CARVALHO – ACÇÃO Nº. 318/2001”
Deliberado por maioria, rejeitar a admissibilidade da
presente proposta, com os votos favoráveis a esta
rejeição pelos Senhores Vereadores da lista do MAF/PF,
Dr. Agostinho Fernandes e Dr. Mário Martins, do Partido
Socialista Eng.º Artur Lopes e Dr. António Barbosa e
pela Senhora Vereadora professora Edna Cardoso eleita
pela coligação PSD/CDS-PP.
- O Senhor Presidente, apresentou declaração de voto
vencida, nos termos da lei:
DA ACÇÃO SOCIAL:
1 - “ASSOCIAÇÃO ENGENHO - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL DO VALE DO ESTE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Engenho – Associação de
Desenvolvimento Local Vale do Este, o subsídio no
valor de 350.000i (trezentos e cinquenta mil euros) a
pagar nas condições previstas na proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCESSO Nº. 10807/03 – JOÃO GASPAR DE
SOUSA GOMES ALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Emitir parecer favorável à pretensão, condicionado à
rectificação da proposta de modo a dar cumprimento
aos aspectos mencionados no ponto 3, 4 e 6 da
informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística.
2 - Notificar o requerente da presente deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

2 – “PROCº. Nº. 9832/03 – ARMANDO MARQUES DA
SILVA, LDA.- ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a alteração ao loteamento e,
proceder de acordo com os pontos 2, 3 e 4 da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 1835/03 – JOSÉ JOAQUIM FERREIRA
MARTINS, LDA. – ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE
LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a alteração do alvará de loteamento,
nos termos expostos nos pontos a., b. e c., acima
mencionados e, proceder em conformidade com os
pontos 2, 3 e 4 das conclusões da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 9097/03 – JOÃO FERNANDES DA
SILVA, S.A. E OUTRO – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
INDUSTRIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão pelos motivos das
informações técnicas e, proceder de acordo com os
pontos 2 e 3 da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 1 E 14 DE
OUTUBRO DE 2003”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.
DA HABITAÇÃO:
1 – “EDIFÍCIO DO POÍDO - PROJECTO DE ARRANJOS
EXTERIORES, CONSTRUÇÃO DE 16 GARAGENS E
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto destinado à construção
de 16 garagens e arranjos exteriores do edifício do Poído
e, proceder à abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio, de acordo com o convite circular e programa do concurso elaborado, atento o disposto no nº. 1
do artigo 130º. do decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MANUEL FERNANDO FERREIRA
GONÇALVES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e do parecer jurídico expendido, indeferir o
pedido de indemnização solicitado pelo reclamante, convertendo-se em definitivo o projecto de deliberação tomada na reunião de três de Setembro de dois mil e três.
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar o
reclamante da presente deliberação, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “PROJECTO TURÍSTICO CULTURAL DA CASA DE
CAMILO/PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR COM A COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA
PAROQUIAL DE CEIDE S. MIGUEL/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Comissão da Fábrica da Igreja
Paroquial de Seide S. Miguel, um subsídio no valor de
141.524,04i (cento e quarenta e um mil, quinhentos e
vinte e quatro euros e quatro cêntimos), a pagar nas
condições previstas nas alíneas a) e b) da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA
NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
alteração proposta.
- Mais foi deliberado por maioria, submeter o assunto à
Assembleia Municipal para eleição do Presidente de Junta,
em representação das freguesias do Município e
aprovação da composição do Conselho Municipal da
Educação, bem como aprovar a acta em minuta nesta
parte.
- Absteve-se a Senhora Vereadora professora Edna
Cardoso da coligação PSD/CDS-PP, que apresentou
declaração de voto:
2 – “CELEBRAÇÃO DO DIA DE S. MARTINHO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS DE
ESCOLAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir aos agrupamentos de escolas e
outros estabelecimentos de ensino, um subsídio num
total de 8.313,75i (oito mil, trezentos e treze euros e
setenta e cinco cêntimos), conforme tabelas em anexo,
cujo teor fica a fazer parte integrante da acta por apenso
ao respectivo livro, destinados aos fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Presidente da Câmara Municipal por impedimento legal.
DA CULTURA:
1 – “GRUPOS MUSICAIS FAMALICENSES/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
1 - Atribuir aos grupos musicais famalicenses, o subsídio
no montante de 64.800i (sessenta e quatro mil e
oitocentos euros), de acordo com os valores indicados
na tabela apresentada para os fins propostos.
2 – Que o pagamento seja efectuado de acordo com o
teor da minuta do protocolo apresentado, cujo teor faz
parte integrante da acta por apenso ao respectivo livro e
as disponibilidades financeiras do Município.
3 - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara
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para outorgar os respectivos protocolos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2003

2 – “RELATÓRIO DE CONTAS DO FAMAFEST 2001”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.

RESUMO

DO DESPORTO:
1 – “MOTO CLUB DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO PARA A REALIZAÇÃO DO III EDIÇÃO DO
ENDURO OPORTUNITY”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Moto Club de Famalicão, um
subsídio no valor de 3.500i (três mil e quinhentos euros),
para a realização da III edição do Enduro Oportunity, a
pagar de acordo com as disponibilidades financeiras do
Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à Associação Desportiva Oliveirense, um subsídio no valor de 5.000i (cinco mil euros)
para os fins previstos, a pagar nas condições indicadas
no ponto dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “E.N. 309 BENEFICIAÇÃO NO CONCELHO DE V.
N. DE FAMALICÃO (KM 5.574/KM 25.790) –
APROVAÇÃO
DO
PROJECTO/ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto, caderno de encargos e
programa de concurso da referida empreitada, bem como
autorizar a abertura do respectivo concurso público, nos
termos do decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “E.N. 310 BENEFICIAÇÃO NO CONCELHO DE
V. N. DE FAMALICÃO (KM 28.148/KM 35.675)
APROVAÇÃO DO PROJECTO/ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto, caderno de encargos e
programa de concurso da referida empreitada, bem como
autorizar a abertura do respectivo concurso público, nos
termos do decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “E.N. 204-5 BENEFICIAÇÃO NO CONCELHO
DE V. N. DE FAMALICÃO (KM 0.000/KM 8.148)
APROVAÇÃO DO PROJECTO/ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto, caderno de encargos e
programa de concurso da referida empreitada, bem como
autorizar a abertura do respectivo concurso público, nos
termos do decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ANTAS/PROTOCOLO
-RUA DO S. CLÁUDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 19.000i (dezanove mil euros), para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
-RUA DO SOUTO AO BICAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 15.000i (quinze mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.

3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DAS
CAMBAS/PROTOCOLO
-RUA DO SOL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 20.000i (vinte mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1 – “REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE CRUZ S. TIAGO,
GAVIÃO E E.N. 14 ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO/
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar a empreitada à firma DACOP Construções e Obras Públicas, S.A., pelo valor de
1.625.711,97i (um milhão, seiscentos e vinte e cinco
mil, setecentos e onze euros e noventa e sete cêntimos)
+ IVA, condicionada à audiência prévia dos interessados,
pelo prazo de dez dias, nos termos do artigo 101º, do
decreto-lei nº. 59/99 de 2 de Março, convertendo-se em
definitiva se naquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE
RIBEIRÃO/REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA
RELATIVA AOS AUTOS Nº. 1 A 5 (DEFINITIVA) E AUTOS
Nº. 6 A 9 (PROVISÓRIA)”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a revisão de preços solicitada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

ACTA Nº 22 / 2003

DA PRESIDÊNCIA:
1 – “TRANSACÇÃO CELEBRADA NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS CONTRA O
MUNICÍPIO POR SERAFIM CARVALHO NA SEQUÊNCIA
DA AQUISIÇÃO DA DENOMINADA “QUINTA DE
SINÇÃES”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.
2 – “VOTO DE LOUVOR A RENATO GONDAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o voto de louvor ao jovem famalicense Renato Gondar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, dar conhecimento
do voto mencionado ao referido jovem e à comunidade
famalicense em geral, bem como aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO
FLORESTAL DO BAIXO MINHO”
Deliberado por maioria, concordar com o teor do parecer
emitido, fazendo aprovar as respectivas conclusões, no
sentido da constituição do futuro Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF BM), bem
como a proposta de regulamento apresentada.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pela
lista do Partido Socialista, que apresentaram declaração
de voto do seguinte teor:
2 – “PROCº. Nº. 9855/03 – CAMILO AZEVEDO DOS
SANTOS – AMPLIAÇÃO DE INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão pelos motivos da
informação técnica e proceder em conformidade com
os pontos dois e três da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 7916/95 – FAMOCAR – COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, LDA. – DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar de interesse público para o
Município a localização do edifício destinado a stand de
vendas e oficinas proposto pela requerente, para efeitos
da alínea d), do nº. 2, do artigo 9º. do decreto-lei nº. 196/
89 de 14 de Junho, alterado pelo decreto-lei nº. 274/92,
de 12 de Dezembro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, comunicar à
requerente a presente deliberação, bem como aprovar a
acta em minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 10535/02 – MABIBOB – SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. –
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura do
loteamento e, proceder em conformidade com os pontos
dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 13011/03 E Nº. 13012/03 – JOSÉ
JOAQUIM FERREIRA MARTINS, LDA. – INFORMAÇÕES
PRÉVIAS DE ALTERAÇÃO A LOTEAMENTOS”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, emitir parecer favorável às informações prévias em epígrafe, condicionadas aos respectivos pareceres do Director.
- Mais foi deliberado por maioria, comunicar ao requerente
o teor da presente deliberação, bem como aprovar a
acta em minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista, que apresentaram declaração de voto:
6 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 15 E 28 DE
OUTUBRO DE 2003”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.
DOS TRANSPORTES:
1 – “TRANSPORTE DE ALUGUER EM VEÍCULOS
LIGEIROS DE PASSAGEIROS (TÁXIS) – PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA FORA DO PRAZO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e deferir os
pedidos de substituição de licença nas condições dos
pontos um e dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO/PRÉDIO DA FAMÍLIA SOUSA
FERNANDES”
INQUILINA: EDITE VILAS BOAS DE OLIVEIRA”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
2 – “TRANSACÇÃO CELEBRADA NO ÂMBITO DO
PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO CONTRA O MUNICÍPIO PELA SOCIEDADE ENGENHARIA CIVIL – JOAQUIM SILVA E COMPANHIA, LDA., NA SEQUÊNCIA
DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PISTA DESPORTIVA DE FRADELOS”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
3 – “EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO
DESTINADA AO ALARGAMENTO DA RUA DAS
VIVENDAS, FREGUESIA DE BENTE, CONCELHO DE

VILA NOVA DE FAMALICÃO
PROPRIETÁRIO: ADRIANO CUNHA MAGALHÃES E
MULHER, MARIA DO CARMO FREITAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, declarar de utilidade pública a parcela de
terreno em apreço, bem como autorizar a tomada de
posse administrativa, para os efeitos previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO, NO LUGAR
DA LAGE OU VALINHOS, FREGUESIA DA LAGOA E
CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR
DO GRAL – GRUPO RECREATIVO DE AVIDOS E
LAGOA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adquirir o prédio em apreço, pelo valor de
50.000i (cinquenta mil euros) a liquidar nas condições
do ponto um da proposta.
- Que após a realização da escritura de compra e venda,
seja cedido o direito de superfície, sobre o referido prédio,
à GRAL - Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa, nas
condições previstas no ponto dois da mesma.
- Que sejam concedidos poderes ao Senhor Presidente
da Câmara para outorgar o contrato-promessa e
respectivas escrituras.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: RUI JOSÉ CARDOSO RAIMUNDO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, notificar o reclamante nos termos dos artigos
cem e cento e um do código do procedimento administrativo, para no prazo de dez dias dizer o que se lhe oferecer sobre o projecto de deliberação que a Câmara
pretende tomar, tornando-se definitiva se naquele prazo
não se manifestar:
- “Indeferir a pretensão com base no parecer jurídico
expendido, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “RELATÓRIO DOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO DECIDIDOS NO 3º TRIMESTRE DO ANO
DE 2003, BEM COMO PROCESSOS DAS EXECUÇÕES
FISCAIS RECEBIDOS E CONCLUÍDOS”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente
informação.
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:
1 – “ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
EM REGIME EXCEPCIONAL DO ESTABELECIMENTO
DENOMINADO
“RESTAURANTE
CERVEJARIA
MARCO”, SITO NA FREGUESIA DE BRUFE
PROCº. Nº. 5938, DAJC”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar que o estabelecimento de bebidas
denominado “Restaurante Cervejaria Marco”, pratique o
horário de funcionamento das 12h00 até às 02h00, todos
os dias da semana.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
EM REGIME EXCEPCIONAL DO ESTABELECIMENTO
DENOMINADO “CAFÉ 25 DE ABRIL”, SITO NA FREGUESIA DE DELÃES
PROCº. Nº. 6424, DAJC”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar que o estabelecimento de bebidas
denominado “Café 25 de Abril”, pratique o horário de
funcionamento das 08h00 até às 02h00, todos os dias
da semana.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
EM REGIME EXCEPCIONAL DO ESTABELECIMENTO
DENOMINADO “RIBAPÃO – FILIAL Nº. 10”, SITO NA
FREGUESIA DE OLIVEIRA STA. MARIA
PROCº. Nº. 6023, DAJC”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar que o estabelecimento de bebidas
denominado “Ribapão – filial nº. 10”, pratique o horário
de funcionamento das 06h00 até às 22h00, todos os
dias da semana.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
TURISMO:
1 – “FAMALICÃO NO PARLAMENTO – UM LANCHE
CAMILIANO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, concordar com a realização da iniciativa e
autorizar a realização de despesa até ao montante de
2.500i (dois mil e quinhentos euros).
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pela
lista do Partido Socialista e professora Edna Cardoso da
coligação PSD/CDS-PP.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTES A ALUNOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento aos transportadores
dos alunos indicados na tabela apresentada, até ao
montante previsto de 12.871,04i (doze mil, oitocentos
e setenta e um euros e quatro cêntimos), a pagar de
acordo com as disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTE A ALUNOS
CARENCIADOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento do transporte aos
alunos indicados na tabela apresentada, até ao montante
previsto de 456,90i (quatrocentos e cinquenta e seis

euros e noventa cêntimos), a pagar de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “PRÉMIO DE HISTÓRIA ALBERTO SAMPAIO/4ª
EDIÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com a organização do Prémio
de História Alberto Sampaio e autorizar a realização de
despesas até ao montante de 2.700i (dois mil e
setecentos euros) conforme solicitado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, proceder em
conformidade com os pontos três e quatro da proposta,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “MOSTRA DE TEATRO AMADOR 14 A 30 DE
NOVEMBRO DE 2003”
A Câmara Municipal, tomou conhecimento da presente
informação.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “HASTA PÚBLICA DE ABATE, REMOÇÃO DE
ÁRVORES NA FAIXA ARBORIZADA, SITA NO LUGAR
DA IGREJA, VILARINHO DAS CAMBAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização da hasta pública em
apreço, nas condições formuladas pelo Senhor Vereador
da área.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CALENDÁRIO/PROTOCOLO
- LIGAÇÃO DA E.N. 14 AO LUGAR DA LAGE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 30.000i (trinta mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DA LAGOA/PROTOCOLO
- TRAVESSA DE CAMBÃES DE BAIXO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 6.500i (seis mil e quinhentos euros), para a Junta de
Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE LANDIM/PROTOCOLO
- ALARGAMENTO DO CAMINHO DO CARVALHAL/
SEGURES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 29.500i (vinte e nove mil e quinhentos euros), para
a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE/PROTOCOLO
- RUA DE S. BENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 6.750i (seis mil setecentos e cinquenta euros), para
a Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PEDOME/PROTOCOLO
-RUA DA IGREJA/AMEAL/OLIVEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 15.000i (quinze mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo,
destinada à realização das referidas obras, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
6 – “JUNTA DE FREGUESIA DE REQUIÃO/PROTOCOLO
-AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MOSTEIRO – 2ª FASE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 5.000i (cinco mil euros), para a Junta de Freguesia
respectiva, mediante a celebração de protocolo, destinada à realização das referidas obras, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.
7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
- REPARAÇÃO COBERTURA DA SEDE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a transferência da verba no valor
de 10.920i (dez mil novecentos e vinte euros), para
a Junta de Freguesia respectiva, mediante a
celebração de protocolo, destinada à realização das
referidas obras, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.

DO AMBIENTE:
1 – “REGIME DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE
SERVIÇO NA ÁREA DO MUNICÍPIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável sobre a proposta
do regime de turnos das farmácias de serviço nesta
cidade, apresentada pela Coordenação da Sub-Região
de Saúde de Braga.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “RECTIFICAÇÃO DA TARIFA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS RELATIVA À REMOÇÃO ESPECIAL
(CONTENTOR IGUAL A 120 LITROS)”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a alteração do valor da tarifa
conforme proposto pelo Senhor Vereador da área.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pela
lista do Partido Socialista.
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COMISSÕES EVENTUAIS DE ESTUDO

POR UMA ASSEMBLEIA
PRÓXIMA DOS CIDADÃOS
NUNO MELO *

Caros Munícipes,
Na última sessão da Assembleia Municipal, fez-se história na vida autárquica do
nosso concelho.
Por iniciativa da Mesa, foi aprovada uma proposta que permitirá, doravante,
a realização de sessões e reuniões da Assembleia Municipal não apenas na sede do
concelho, mas também, descentralizadamente, nas freguesias que demonstrem vontade
e tenham condições para o efeito.
A Mesa dá assim mais um significativo passo com vista à crescente dignificação
daquele que deve ser justamente considerado como o primeiro órgão autárquico do
Município.
Durante pouco mais de dois anos, houve que investir com carácter de urgência nos
meios técnicos e logísticos necessários à recuperação deste estatuto. Daí o reforço do
pessoal administrativo, a obtenção de novas instalações, de meios informáticos e de
equipamento para uso pela comunicação social, bem como o início da participação
sistemática neste Boletim Municipal e na página do Município na internet.
Agora, através da referida proposta, pretendemos promover activamente a
aproximação da Assembleia Municipal às freguesias e dos titulares de cargos políticos
aos eleitores.
Na verdade, a Assembleia Municipal é o órgão que a este nível do poder permite
a maior e mais abrangente participação política e cívica.
É que nas sessões plenárias tomam assento os Deputados eleitos, os Presidentes
de Junta de todas as freguesias e o Executivo camarário. E isto, perante os cidadãos
que às mesmas pretendam assistir, porquanto são públicas.
Apesar deste facto, no nosso concelho, a Assembleia Municipal nunca reuniu fora
da respectiva sede, em Vila Nova de Famalicão.
Daí que a Mesa pretenda promover a realização de sessões noutras freguesias.
Nesta medida, seremos pioneiros, a par de muito poucos concelhos, na necessária
dinamização e reforma do tradicional modo de funcionamento das Assembleias
Municipais, com vista à sua crescente adequação aos tempos modernos.
Mas mais do que isso, para além do discurso, poderemos demonstrar na prática que
o exercício da acção política pode ser próximo dos cidadãos.
É que o nosso concelho existe e importa em cada uma das suas 49 freguesias.
* Presidente da Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão
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Estudo e apreciação do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos
em Matéria Habitacional
PSD | Álvaro Costa Oliveira – Presidente da Comissão
Joaquim Augusto Magalhães Loureiro
Hugo Daniel Marques Mesquita
Arlindo Ferreira da Silva
CDS/PP | Paulo Jorge Lopes Coelho
MAF/PF | Susana Cristina Pacheco Silva
José Fernando Campos Cunha
PS | André Filipe Pinheiro Moreira da Costa
CDU | Manuel Joaquim Silva Costa
Estudo e apreciação do Regulamento de Licenciamento de Actividades Várias
PSD | João Manuel Quinta Castro Faria - Presidente da Comissão
Fernando Lucas Vilela
José Manuel Soares Cerqueira
Manuel Santos Oliveira
CDS/PP | Armindo Fernandes Gomes
MAF/PF | Fernando Manuel Almeida Silva
José Fernando Campos Cunha
PS | Jorge Joaquim Domingues Costa
CDU | Manuel Barbosa da Silva
Estudo e apreciação do Regulamento da Publicidade
PSD | Joaquim Costa Correia Araújo - Presidente da Comissão
António Fernando Sanguedo Meireles
Paulo Alexandre Matos Cunha
Ricardo Araújo Guedes Ferreira
CDS/PP | Manuel Francisco Faria Nascimento
MAF/PF | Fernando Manuel Almeida Silva
José Fernando Campos Cunha
PS | Fernando José Costa Salgado
CDU | Sílvio João Frutuoso Ribeiro de Sousa
Estudo e apreciação do Regulamento Desportivo Municipal
PSD | Paulo Alexandre Matos Cunha - Presidente da Comissão
Fernando Lucas Simões Vilela
Joaquim Augusto Magalhães Loureiro
Joaquim Passos Tinoco
CDS/PP | César Luís Rodrigues Ferreira
MAF/PF | Fernando Manuel Almeida Silva
José Fernando Campos Cunha
PS | Francisco Alberto Mendes Teixeira Carvalho
CDU | Sílvio João Frutuoso Ribeiro de Sousa

Assembleia Municipal

M u n i c i p a l

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTES AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004

DELIBERAÇÕES NA SESSÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
19 DE DEZEMBRO DE 2003
- Aprovado, por unanimidade, um voto de pesar, pelo
falecimento do Dr. José Azevedo, apresentado pelo
Grupo Municipal do PPD/PSD.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de pesar, pelo
falecimento do Sr. António Sampaio Couto, apresentado
pelos Grupos Municipais do PPD/PSD e CDS/PP.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de congratulação
e saudação, ao Sr. Miguel Campos, vice-campeão
Europeu de Ralis, apresentado pelo Grupo Municipal do
PPD/PSD.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de congratulação
às empresas: Continental Mabor, SA., Têxtil Manuel
Gonçalves, SA. e Fábrica Têxtil do Riopele, apresentado
pelo Grupo Municipal do MAF/PF, por estarem
classificadas em 24.º, 87.º e 93.º lugares,
respectivamente, nas 100 maiores empresas do país.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de recomendação
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à Câmara Municipal, relativamente às obras de
renovação urbana, para que, nas situações em curso e
em futuras intervenções, sejam feitas todas as
diligências possíveis, para que os prazos de execução
das obras sejam respeitados.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de suspensão
de mandato do Sr. Deputado Municipal, João Rui Carvalho
Silva Guimarães.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de Adesão da
Câmara Municipal ao Capital Social da empresa Águas
do Ave, SA.

DELIBERAÇÕES NA SESSÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
22 DE DEZEMBRO DE 2003
- Aprovado, por maioria, com cinquenta e quatro votos
a favor, dois contra e vinte e três abstenções, o Plano
de Actividades e Orçamento/2004.
- Foram também aprovadas as propostas anexas

com as seguintes votações:
- Aprovada, por unanimidade, a Proposta de
Transferência de Competências para as Juntas de
Freguesia.
- Aprovada, por unanimidade, a Proposta de autorização,
para contracção de um ou mais empréstimos de curto
prazo, durante o ano de 2004, em uma ou mais
instituições financeiras, até ao limite legal, isto é,
10% do valor do Fundo Geral Municipal e Fundo de
Coesão Municipal definidos para 2004, em tempos e
montantes próprios, bem como dar poderes ao
Presidente da Câmara Municipal para negociar aqueles
empréstimos.
- Aprovada, por unanimidade, a Proposta de Lançamento
de uma Derrama de 10% sobre o (IRC) Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas, relativo a 2004.
- Aprovada, por maioria, com sessenta e oito votos a
favor e onze abstenções, a Proposta de aplicação das
taxas de IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis para o
ano de 2004, de 07% para os prédios urbanos e 0,43%
para os prédios urbanos avaliados, nos termos do
C.I.M.I. – Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.

DELIBERAÇÕES NA SESSÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
16 DE JANEIRO DE 2004
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de Regulamento
de Licenciamento de Actividades Várias.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de Regulamento
de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em Matéria
Habitacional.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de Regulamento
Municipal da Publicidade.
- Aprovado, por unanimidade, baixar a uma Comissão
Eventual de Estudo o Regulamento Desportivo
Municipal.
- Aprovado, por maioria, com 56 votos a favor, 22
brancos e 2 nulos, eleger o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Landim, Carlos Fernando Oliveira Ferreira,
em representação das Freguesias do Município, para
integrar o Conselho Municipal de Educação.
- Aprovado, por unanimidade, a composição do Conselho
Municipal de Educação.
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REPRESENTAÇÕES DA MESA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL ENTRE 23 DE NOVEMBRO DE 2003
E 1 DE FEVEREIRO DE 2004

14/12/03 CÂMARA MUNICIPAL Inauguração das obras de
modernização da Escola Primária do Souto

10/01/04 UNIVERSIDADE LUSÍADA Sessão solene de
abertura do ano lectivo 2003/2004

23/11/03 CÂMARA MUNICIPAL Inauguração da sede da
Junta de Freguesia de Brufe

14/12/03 CÂMARA MUNICIPAL Inauguração da Avenida
Eng.º Álvaro Pimenta e da Rotunda Eng.º Fernando Pimenta,
na freguesia de Ruivães

18/01/04 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Apresentação
do projecto e lançamento da 1ª pedra da sede social do
Corpo Nacional de Escutas de Ceide S. Miguel

20/12/03 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
DO VALE DO ESTE - ENGENHO Ceia de Natal

19/01/04 ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO MINHO
Apresentação do PRIME – Programa de Incentivos à
Modernização da Economia

05/12/03 FUNDAÇÃO CASTRO ALVES Exposição de olaria
e pintura
06/12/03 CÂMARA MUNICIPAL Lançamento da Primeira
Pedra da Sede de Junta e Jardim-de-Infância de Jesufrei
12/12/03 CÂMARA MUNICIPAL Ceia de Natal da Câmara
Municipal

20/12/03 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Ceia de Natal
09/01/04 BANDA DE FAMALICÃO Concerto de Ano Novo
do Grupo Recreativo e Musical

23/01/04 CÂMARA MUNICIPAL Conferência dedicada a
Canto e Castro no âmbito do Ciclo de Conferências “Os
Presidentes da República”
25/01/04 PARÓQUIA DE GAVIÃO Festas em honra de
S. Vicente
30/01/04 INSTITUTO DE REINSERÇÃO SOCIAL Assinatura
de protocolos para a reinsersão social
01/02/04 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS FAMALICENSES Sessão solene de tomada
de posse do novo comandante, Dr. João Castro Faria

13/12/03 CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE S. PEDRO DE
BAIRRO Encerramento das comemorações dos 20 anos da
Instituição

10/01/04 ASSOCIAÇÃO SOCIAL NASCER DO SOL DE
MOGEGE Inauguração das instalações

31 DE OUTUBRO DE 2003 O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, Armindo Costa, foi eleito, no Porto, primeiro representante da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) no Conselho
Económico e Social (CES), um organismo nacional de consulta e concertação no
domínio das políticas económicas e sociais.

20 DE NOVEMBRO DE 2003 O famalicense António Sampaio Couto, conhecido
empresário de construção civil, faleceu com 65 anos de idade, vítima de doença.
António Couto foi responsável por alguns dos mais conhecidos e aplaudidos
empreendimentos imobiliários construídos nos últimos anos em Famalicão, entre
os quais se destaca a zona habitacional integrada no Parque da Juventude.

11 DE JANEIRO DE 2004 O antigo ciclista famalicense Carlos Carvalho, vencedor
da Volta a Portugal em 1959, faleceu em Pousada de Saramagos (Famalicão), de
onde era natural, aos 71 anos. Carlos Carvalho venceu a 22ª edição da prova rainha
do ciclismo português ao serviço do FC Porto.

13 DE JANEIRO DE 2004 Por sugestão do Presidente da Câmara Municipal, Armindo
Costa, o Ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, autorizou o destacamento do Sargento- Ajudante da Guarda Nacional Republicana, Joaquim Francisco
Macedo Leitão para comandante da Polícia Municipal de Vila Nova de Famalicão.

01/02/04 CÂMARA MUNICIPAL Sessão solene de recepção
ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território,
Dr. Paulo Taveira
01/03/04 CÂMARA MUNICIPAL 1º Congresso Internacional
de Gastronomia de Vila Nova de Famalicão

“(...) E mais uma vez deixámos Famalicão – onde eu só ia para, de vez
em quando, me recolher na pecaminosa Casa de Camilo e Ana Plácido
– olhando para trás, para aqueles dias ali passados, para a ternura do
acolhimento, para as qualidades excepcionais da [Casa das Artes] que
não hesito em considerar a melhor sala de teatro construída em Portugal
nos últimos decénios. E a perguntar: “Quando voltamos?””
Jorge Silva Melo, “Magazine Artes”, Junho de 2003, sobre a Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão

“Famalicão é uma localidade onde se come bem.”
Fernando Gomes, antigo futebolista do FC Porto e do Sporting,
após ter participado na II Quinzena da Gastronomia de Vila Nova de
Famalicão, “Rádio Digital”, 13-02-2004

“[Armindo Costa é] líder de um Executivo que não gosta de fazer obra
para remediar, mas obras para o futuro, como aconteceu com o restauro
desta escola, uma empreitada arrojada, mas necessária.”
Agostinho Mendes, presidente da Junta de Cabeçudos, sobre a
empreitada de modernização da Escola Básica do Souto, “Jornal de
Notícias”, 22-12-2003
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Em cada edição do BOLETIM MUNICIPAL mostramos rostos de Famalicenses captados nos mais diversos momentos da vida pública
do Município. Indicamos ainda a data e o lugar ou evento em que a fotografia foi registada. Cada rosto é um bocadinho da identidade
de Vila Nova de Famalicão. São crianças, jovens e adultos. Todos juntos fazem o concelho que somos. Um grande concelho.

Gondifelos, 20-03-2003

Casa das Artes, 03-06-2003

Igreja do Divino Salvador de Joane, 07-09-2003

Piscina Municipal de Joane, 05-07-2003

Feira Grande de S. Miguel, 29-09-2003

Cavalões, 10-05-2003
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Riba de Ave, 13-10-2003

Mostra de Teatro Amador do Vale do Ave, 21-11-2003

