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“Guimarães já sobressaiu, em tempos, no panorama cultural nacional, por
uma oferta de qualidade acima da média, diversificada como convém. (...).
Contudo, se olharmos à nossa volta, existem aqui bem próximo, concelhos
com Câmaras culturalmente intervenientes, como é o caso de Póvoa de
Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Nova de Famalicão, onde se regista um
dinamismo digno de atenção no que à cultura diz respeito. Afazeres profissionais, levam-me frequentemente a Vila Nova de Famalicão, permitindo-me acompanhar de perto a programação cultural de qualidade que ali se
vem desenvolvendo, sem grande alarido e sem qualquer pretensiosismo
provinciano. Basta passar os olhos pela agenda dos eventos culturais da
Casa das Artes – um espaço de que Famalicão se pode orgulhar (...)”.
A. Rocha e Costa, “O Povo de Guimarães”, 06-06-2003

“(...) Enfim, espero que a Câmara Municipal de Famalicão continue a
trilhar este doce caminho. Eu prometo que para o ano renovo a visita.”
Isabel Maria Fernandes, directora do Museu Alberto Sampaio, de
Guimarães, “Público”, 30-05-2003, sobre o Festival Nacional de Doçaria
Conventual e Tradicional de Vila Nova de Famalicão

“Se exceptuarmos Vizela e Trofa, que lideram a classificação, beneficiando
da vantagem de serem os dois mais recentes concelhos do país, Vila Nova
de Famalicão é, no contexto nacional, o município que apresenta o melhor
índice de dinâmica regional.”
“Público”, 22-06-2003, sobre um estudo do Ministério das Finanças,
que coloca o concelho de Vila Nova de Famalicão em terceiro lugar no
“ranking” nacional da dinâmica regional

CAPA
Criança famalicense na apresentação
da ludoteca itinerante “Brincadeiras”, 06-10-2003
FOTO: Andrade Lobo

VENCER O FUTURO
ARMINDO COSTA

Dezembro é uma época muito particular.
Invadido pela atmosfera fraterna e festiva da
quadra natalícia, o último mês do ano marca também
o fim de um ciclo na vida das pessoas e instituições,
abrindo portas a um Ano Novo repleto de expectativas e de renovadas esperanças.
É a altura propícia ao balanço pessoal e institucional e à reafirmação do primado dos valores
fundamentais da solidariedade e da igualdade.
Nesta edição do Boletim Municipal, aproveitamos a circunstância natalícia para darmos a
conhecer aos Famalicenses o enorme trabalho em
termos de desenvolvimento social que temos
vindo a desenvolver, na tradução prática do nosso
desejo de afirmar Vila Nova de Famalicão como um
concelho verdadeiramente solidário.
Assim, nas páginas seguintes, apresentamos
os projectos em curso, recordamos momentos e
reafirmamos a política social como uma das
prioridades da Câmara Municipal. É uma matéria
que ganha uma densidade especial nesta altura
do ano, mas que, para nós, é encarada de frente e
com a mesma convicção em todos os dias do ano.
Entre a muita informação que a presente edição
do Boletim Municipal disponibiliza, ganham
também particular relevância as matérias que
indiciam um futuro cada vez mais promissor para
Vila Nova de Famalicão e que nos permitem
encarar o ano de 2004 com muito optimismo, pese

embora as dificuldades económicas que o mundo
atravessa, sobejamente conhecidas de todos.
Destaco o arranque da construção da AutoEstrada entre Vila Nova de Famalicão e a Póvoa de
Varzim, um sonho antigo que está, finalmente, a
ser concretizado, num investimento de 73 milhões
de euros.
O investimento público da administração
central em acessibilidades no concelho, que, com
a construção da variante nascente e a modernização da Linha do Minho e da Linha de Guimarães,
já era o maior de sempre, cresce assim para
números verdadeiramente surpreendentes,
tanto mais que o país atravessa uma conjuntura
económica desfavorável.
Mas temos muitos outros investimentos em
curso que colocam o concelho no caminho certo
do progresso e do desenvolvimento sustentados.
É o caso das apostas na reabilitação urbana, no
ambiente, na educação, no desporto e na cultura,
estratégia que abrange todas as freguesias do
concelho, sem excepção.
Às portas de 2004 reafirmo o meu compromisso
de continuar a trabalhar de forma séria e dedicada
pelo futuro deste grande concelho que é Vila Nova
de Famalicão.
A todos os Famalicenses desejo um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto de alegrias e de expectativas
confirmadas.
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA RENOVADA As obras de modernização e duplicação da Linha do
Minho decorrem em grande ritmo, estando garantida a sua conclusão no primeiro semestre do próximo ano,
antes da realização do Euro 2004. Trata-se do maior investimento público de sempre em acessibilidades
ferroviárias realizado até hoje no concelho de Vila Nova de Famalicão — só comparável à chegada do
Caminho-de-Ferro no século XIX —, que se traduz numa grande melhoria da mobilidade de pessoas e
mercadorias. É também um grande investimento no conforto e na segurança das pessoas. Todos os cruzamentos com a linha são extintos e todas as estações e apeadeiros são alvo de um profundo processo de
modernização. A Estação de Vila Nova de Famalicão, já completamente renovada, espelha bem a dimensão
da intervenção: conforto, atractividade, funcionalidade e segurança são os adjectivos que se ajustam à
nova realidade.
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31.03.2003

MOMENTOS

Dezembro 2003

Visita de trabalho à Escola Profissional Bento
de Jesus Caraça, em Delães

13.12.2002

14.02.2003

Tomada de posse dos novos
órgãos sociais da Associação
Museu da Guerra Colonial

09.07.2003
17.02.2003

13.02.2003
4

Ministro da Cultura, Pedro Roseta, em Vila Nova de Famalicão

O professor Abel Folhadela Simões, galardoado com a Medalha
de Honra do município, foi uma das presenças marcantes
nas comemorações do 18º aniversário da cidade

Onésimo Silveira, embaixador de Cabo
Verde em Portugal, à conversa
com os autarcas famalicenses

I Jornadas de Reflexão do Ave sobre a deficiência
organizadas pela Cooperativa de Intervenção Psico-Social
(ACIP), de Joane, na Casa das Artes

09.02.2003

A presença do povo na cerimónia de lançamento da primeira-pedra
do Jardim-de-Infância de Mouquim

MOMENTOS

FREGUESIAS |Dezembro 2003

17.02.2003

Recepção do Município a Bonifácio Lopes, ministro
da Economia, Crescimento e Competitividade de
Cabo Verde, nos Paços do Concelho

22.02.2003

20.02.2003

Boletim Municipal

Armindo Costa no terreno em diálogo com os presidentes de
Junta de Brufe, S. Simão de Novais e Cavalões

Dia do Comerciante, promovido pela Associação Comercial
e Industrial de Vila Nova de Famalicão

26.02.2003

26.02.2003

Vila Nova de

Fama icão

Recepção ao Ministro da Saúde, Luís Filipe
Pereira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

Armindo Costa e esposa com Vítor Melícias num
jantar-debate sobre política de saúde realizado
em Vila Nova de Famalicão

Costa no seu gabinete de trabalho à conversa
06.03.2003 Armindo
com o prof. José Hermano Saraiva, que esteve no concelho a produzir
o programa “Os Dramas de Camilo”, exibido nos canais da RTP

07.03.2003

Homenagem à D. Miquinhas, utente do Centro
Social de Castelões, pelo seu 102º aniversário
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04.04.2003

MOMENTOS

Dezembro 2003

Armindo Costa celebrou 65 anos na noite em que Mário Soares
esteve em Famalicão para apresentar o livro “Memória Viva”

10.03.2003

19.03.2003

Armindo Costa e Constantino Gomes,
presidente do FC Famalicão, assinam o
protocolo de apoio ao clube

05.04.2003

25.04.2003

Armindo entre alunos e professores na festa do 40º aniversário
do edifício da Escola Secundária Sancho I

Canto e Guitarra de Coimbra na Casa das Artes

Concerto da Brigada Victor Jara, na Praça
D. Maria II, num concerto que assinalou
os 29 anos do 25 de Abril de 1974

25.04.2003
25.04.2003
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Armindo Costa no stand da Quasi Edições na abertura
da Feira do Livro 2003

Sessão da Assembleia Municipal evocativa
do 29º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho

MOMENTOS

Dezembro 2003

10.05.2003
12.05.2003

Boletim Municipal

Encontro Motard organizado pelo Grupo Desportivo
de Cavalões, atravessando a Avenida 9 de Julho

Multidão na procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima,
passando na Rua Direita

12.05.2003

27.06.2003

Vila Nova de

Fama icão

Reunião de trabalho com os presidentes de Junta de
Freguesia de Cavalões, Gondifelos, Fradelos e Vilarinho
das Cambas

18.05.2003

Armindo Costa no papel de maquinista,
experimentando o futuro comboio da Linha do
Minho, sob o olhar atento de Crisóstomo Teixeira,
presidente da CP

30.05.2003

Sessão da Assembleia Municipal Infantil de Vila Nova de
Famalicão na Casa das Artes

Armindo Costa em diálogo com José Ribeiro,
presidente da Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE),
na Feira Social do Vale do Ave, realizada em Vizela
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Dezembro 2003| FREGUESIAS

contactos
Boletim Municipal
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão

LAMEIRAS
A Direcção da Associação de
Moradores das Lameiras vem por
este meio agradecer a vossa excelência,
senhor Presidente da Câmara, Arq. Armindo
Costa, respectiva vereação e a todo o
Gabinete de Apoio à Presidência (...), pela
gentileza, disponibilidade e profissionalismo
com que se empenharam nos respectivos
preparativos que antecederam e tornaram
possível a inauguração do Centro Social e
Comunitário desta Associação, no passado
dia 30 de Setembro, por sua excelência o
senhor Presidente da República, Dr. Jorge
Sampaio. Gestos destes só enobrecem quem
os praticam e provam que a solidariedade é
uma virtude que está bem viva no nosso
concelho. Só assim é possível concretizar
grandes projectos, sobretudo quando duas
instituições dão as mãos e se empenham de
alma e coração neste serviço concreto a favor
da comunidade e do bem comum.
Bem haja por este importante gesto, que ficará
gravado e registado na memória de todos. (...)

CASA-MUSEU CAMILO CASTELO BRANCO
Senhor Presidente
Armindo Costa,
O meu nome é Bruno Soares, tenho 9
anos, vivo na Rua da Portela Nova, no
número 42, em Ribeirão. Hoje, sábado, dia
12 de Abril de 2003, eu e o meu pai
decidimos ir ver a Casa de Camilo Castelo
Branco, em Ceide. Chegámos à Casa de
Camilo às 10h45, mas a Casa de Camilo
encontrava-se fechada com um cadeado,
sem ninguém e nenhum papel do horário.
Esperámos meia hora, não apareceu
ninguém. Fiquei muito triste por não poder
visitar a Casa de Camilo. Eu moro perto,
posso ir lá outra vez, mas meninos como
eu que moram longe ficam desiludidos de
não visitar a Casa de Camilo Castelo
Branco. Senhor Presidente, assim, a cidade
de Vila Nova de Famalicão fica mal vista.
Espero que da próxima vez que eu lá for
esteja aberta. Obrigado. Cumprimentos.

INTERNET
Exmo. Senhor Presidente,
Espero que esteja de boa saúde e
que já tenha gozado alguns dias de férias para
reforçar as energias para mais um ano de
duro trabalho. Antes de mais, quero felicitá-lo
pelo trabalho que tem feito e pela possibilidade
de poder estar às duas horas e meia da
manhã a “conversar” com o senhor. Isto da
Internet permite-me, no sossego da noite,
informar-me sobre muitas coisas,
nomeadamente sobre os trabalhos da Câmara
Municipal e sobre o dia do nosso presidente.
Acabei de ler a mensagem que deixou aos
cibernautas... (...) Viva Famalicão!
Ana Paula Neto | Pedome

Parabéns pelo sítio [da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão
na Internet]. Sugiro que, nos contactos
telefónicos, fossem adicionados os contactos
das Juntas de Freguesia do concelho.
Francisco Rodrigues | Castelões

Bruno Soares | Ribeirão

Jorge Manuel Ribeiro Faria | Presidente da
Direcção da Associação de Moradores das Lameiras

Resposta do Arq. Armindo Costa,
enviada por correio em 28/04/2003:
Antes de mais, gostaria de agradecer a
carta que me enviaste. A participação de
todas as pessoas é fundamental para
fazermos de Vila Nova de Famalicão um
concelho onde seja mais agradável viver.
Gostaria de transmitir que já dei instruções
para ser colocada uma placa com o horário
de funcionamento da Casa-Museu de
Camilo Castelo Branco. Da próxima vez
que visitares a Casa-Museu, já poderás
encontrar uma placa com o horário do
museu, que é o seguinte: de terça-feira a
sexta-feira entre as 10h00 e as 17h30; aos
sábados e domingos entre as 10h30 e as
12h30 e entre as 14h30 e as 17h30; a

PARQUE DO VINHAL
Venho por este meio pedir
informações sobre o jardim da
Quinta do Vinhal. Este jardim é da
responsabilidade da Câmara Municipal ou da
empresa construtora? Se é da
responsabilidade da Câmara, nota-se um
certo desinteresse pelo parque. Agradeço, se
possível, uma resposta ao meu reparo.
Cumprimentos.
Filipe Pereira | Vila Nova de Famalicão
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Fax:
252 312849

E-mail:
boletimmunicipal@cm-vnfamalicao.pt

segunda-feira é dia de descanso para o
pessoal. (...) Meu caro Bruno, é com
meninos interessados como tu que nós
conseguimos corrigir erros que temos a
obrigação de evitar. Quando um dia vieres
a Vila Nova de Famalicão, poderás
procurar-me na Câmara Municipal para que
eu possa agradecer pessoalmente a tua
colaboração.

Responde o Engº José Santos,
vereador do Ambiente:
Apesar de existir há vários anos, o Parque
do Vinhal é da responsabilidade da Câmara
Municipal, apenas desde o início de 2003,
altura em que a empresa construtora da
Urbanização do Vinhal o entregou ao
Município. Desde então, a autarquia iniciou
uma intervenção de reabilitação faseada,
tendo em vista tornar aquela área de lazer
mais atractiva, em particular para os
moradores da zona. Depois de ter sido
desmontado o velho parque infantil, a Câmara
Municipal iniciou uma fase de plantação de
novas árvores, de arranjo do jogo de água
existente e de limpeza permanente de todo o
espaço público. É nossa intenção, em breve,
instalar um parque infantil moderno, à
semelhança dos parques que foram
instalados este ano no Parque de Sinçães e
no Parque de D. Maria II.

Estão de parabéns! O sítio de Vila
Nova de Famalicão está bom, mas,
como joanense, acho que deveriam dar mais
informações sobre a vila, tal como o fizeram
para Vila Nova de Famalicão.
Juliana Azevedo | Joane

BOLETIM MUNICIPAL
Em primeiro lugar, gostaria de
felicitar a equipa responsável pela
concepção e realização do Boletim Municipal.
A ideia é excelente e é sem dúvida a melhor
forma de informar os munícipes sobre o que
vai acontecendo no concelho. Gostaria ainda
de solicitar o envio de um exemplar do
Boletim Municipal (...). Com os melhores
cumprimentos para a equipa e votos de
muitas e boas edições do Boletim municipal.
Sandra Carmelo | Vila Nova de Famalicão

INFORMAÇÃO | Dezembro 2003
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ARMINDO COSTA PÕE FIM
AO TRABALHO PRECÁRIO E IRREGULAR
CÂMARA MUNICIPAL CORRIGE INJUSTIÇA LABORAL E ADMITE NO QUADRO 102 TRABALHADORES DAS ESCOLAS

DESDE QUE assumiu a
presidência da Câmara, em 10 de
Janeiro de 2002, Armindo Costa
decidiu a reclassificação profissional de um total de 41 funcionárias da rede municipal do
Ensino Pré-Primário, que tinham
sido admitidas pelo Município
para categorias profissionais que
não correspondiam ao trabalho
efectivamente realizado.
Desde que foram contratadas,
no tempo do executivo municipal
liderado por Agostinho Fernandes,
as 41 funcionárias encetaram um
processo de luta pela defesa dos
seus direitos profissionais, ao qual
se juntaram os sindicatos, com
sucessivos reparos à Câmara
Municipal, em particular no
mandato anterior, dado que o
actual presidente sempre se
mostrou disponível para “corrigir
uma injustiça que afectava muitos
trabalhadores do município”.
SITUAÇÃO IRREGULAR Na
prática, as referidas trabalhadoras
exerciam as funções de auxiliares
técnicas de educação, mas tinham
sido admitidas no quadro de
pessoal da Câmara em categorias
profissionais que não correspondiam ao trabalho realizado,
nomeadamente, auxiliares de
serviços gerais, administrativas e
vigilantes de parques e jardins,
entre outras, facto que se reflectia
negativamente nos seus vencimentos mensais. Além disso, era
uma situação irregular.
Daí que, pouco depois de ter
tomado posse como presidente da
Câmara, Armindo Costa tenha
sido alertado para uma situação
de “profunda injustiça” que
afectava aquelas trabalhadoras,

Armindo Costa regularizou situação profissional das auxiliares técnicas de educação

nomeadamente em encontros
havidos com responsáveis sindicais e com as próprias funcionárias. Porém, dado a existência de problemas ao nível da
cabimentação orçamental, só em
2003 é que foi possível corrigir a
situação.
Na cerimónia de oficialização
da nova categoria profissional das
auxiliares, que decorreu no dia 27
de Janeiro de 2003, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho
(ver fotos), Ar mindo Costa
considerou “justa e merecida” a
integração destas pessoas na
carreira de auxiliar técnico de
educação, facto que, para além de
se traduzir num aumento salarial
substancial, consubstancia o fim
de “uma situação injusta para

com os trabalhadores”, como
afirmou o edil.
No entanto, a eliminação do
trabalho precário na Câmara
Municipal não ficou por aqui.
Ainda na área do pessoal afecto
à educação, e para além das 41

funcionárias reclassificadas,
Armindo Costa admitiu no quadro de pessoal um total de mais
61 auxiliares de acção educativa,
que estavam contratadas a prazo,
melhorando, deste modo, os
serviços prestados nas escolas.

Desde que foram contratadas, no tempo do executivo
municipal liderado por Agostinho Fernandes,
as funcionárias encetaram um processo de luta
pela defesa dos seus direitos profissionais,
ao qual se juntaram os sindicatos, com sucessivos reparos
à Câmara Municipal, em particular no mandato
anterior, dado que o actual presidente sempre se mostrou
disponível para “corrigir uma injustiça que afectava
muitos trabalhadores do município”.

n ú m e r o s

79
No actual mandato autárquico,
a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, de forma legal e
perfeitamente justificada, admitiu 79 trabalhadores de várias
categorias profissionais, como
único e legítimo meio de garantir
a melhoria e o funcionamento
dos diversos serviços municipais, designadamente a abertura
de novas cantinas escolares, o
alargamento da rede de ensino
pré-escolar, o alargamento do
serviço municipal de recolha de
lixo, a abertura da Casa-Museu
Soledade Malvar e o aumento do
pessoal afecto à limpeza dos
serviços municipais. As referidas contratações, para além de
colmatarem necessidades resultantes do aumento dos serviços
municipais prestados à população do concelho, visaram a
substituição de 42 saídas do
quadro de pessoal, motivadas
por diversas situações, tais
como transferências e exonerações por iniciativa própria e
aposentações.

249
Em 31 de Dezembro de 2001
estavam ao serviço da Câmara
Municipal um total de 249
trabalhadores contratados a
prazo. No actual mandato
autárquico, a Câmara Municipal
renovou o contrato a 112 desses
trabalhadores e apenas não
renovou a 59.

111
No actual mandato, ingressaram
no quadro de pessoal um total
de 111 trabalhadores: 20 polícias
municipais, 17 cantoneiros de
limpeza, 10 operários semi-qualificados, três técnicos superiores e 61 auxiliares de acção
educativa. À excepção dos polícias municipais, todos os restantes trabalhadores estavam em
situação laboral precária desde
o mandato anterior. Deste modo,
em obediência a uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos
e dos recursos humanos, a gestão municipal de Armindo Costa
eliminou situações de emprego
ilegal, admitindo para a Câmara
Municipal os trabalhadores necessários ao normal funcionamento dos serviços, começando
por resolver a situação dos contratados a prazo.
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SOLIDARIEDADE PARA TODOS
PROJECTOS INTEGRADOS E ABRANGENTES CONFIRMAM APOSTA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A solidariedade ganha
uma dimensão especial
durante a quadra natalícia.
Em Vila Nova de Famalicão,
contudo, a batalha por uma
sociedade mais equilibrada
e fraterna joga-se todos os dias,
ora na promoção de programas
e medidas sociais para as faixas
mais desfavorecidas,
ora na realização de múltiplas
iniciativas de convivência.
Mais do que uma máxima,
o conceito “Famalicão —
Concelho Solidário”
traduz uma aposta efectiva
da Câmara Municipal
no desenvolvimento
sustentado do concelho.
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VILA NOVA de Famalicão
orgulha-se de ser um município
pioneiro na concretização de
políticas sociais integradas e
abrangentes, facto que tem sido
amplamente elogiado por diversas
individualidades públicas nacionais
que têm visitado o concelho.
Aumentar a eficácia e potenciar novas sinergias, integrar as
diversas medidas e programas
no diálogo e articulação com os
parceiros e instituições locais,
têm sido as orientações estratégicas
para a plena afirmação de um
concelho realmente solidário.
No final de Dezembro de
2002, o presidente da Câmara
Municipal, Armindo Costa,
empossou o Conselho Local de
Acção Social (CLAS), organismo
que reúne num único plenário os
120 parceiros que integram a Rede

Social Concelhia e que garante
uma intervenção multi-sectorial e
a mobilização de uma multiplicidade de recursos.
COESÃO SOCIAL Enquanto
entidade coordenadora dos vários
programas de âmbito social
que estão a ser desenvolvidos –
Programas de Luta contra a
Droga e Toxicodependência;
Projecto de Luta Contra a Pobreza;
Programa de Rendimento Mínimo Garantido; Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens;
Plano para a Eliminação da
Exploração de Trabalho Infantil;
Serviço de Atendimento Local –
o CLAS de Famalicão tem
procurado incrementar uma
política de solidariedade social
efectiva e integrada, numa
congregação de esforços da

Câmara Municipal com os vários
parceiros, desde juntas de freguesia, instituições particulares
de solidariedade social (IPSS),
grupos de voluntariado, extensões de saúde, agrupamentos de
escolas e outras instituições públicas e privadas.
Para o presidente da Câmara
Municipal, que preside ao CLAS,

“é através desta gigantesca
reunião de sinergias, rumo à
afirmação de uma cultura social
de partilha, que Vila Nova de
Famalicão se afirma, cada
vez mais, como um concelho
verdadeiramente solidário, via
aberta para uma maior coesão
social e para o desenvolvimento
sustentado do concelho”.

Aumentar a eficácia e potenciar novas sinergias,
integrar as diversas medidas e programas no diálogo
e articulação com os parceiros e instituições locais,
têm sido as orientações gerais estratégicas para a plena
afirmação de concelho realmente solidário.
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“MENINO AZUL” GERA
MOVIMENTO DE SOLIDARIEDADE
A CÂMARA Municipal associou-se à onda de solidariedade em torno
do “Menino Azul”, uma criança de 6 anos que, desde o nascimento,
sofre de Tetrolegiade Fallt, uma doença rara e incurável que se traduz
numa deficiência cardíaca que lhe provoca falta de oxigénio e
dificuldades respiratórias. O pequeno Emanuel sofre também de
Síndroma de Alagi, uma anomalia hepática que, entre outras
complicações, afecta a drenagem da bílis. Entre 21 de Março e 2 de
Abril, a Casa das Artes teve patente ao público uma exposição de
pintura de Helena Silva, a mãe do “Menino Azul”, que se tornou
artista para fazer face aos elevados gastos mensais com a medicação
do filho. As telas de Helena Silva, que têm a particularidade de serem
produzidas unicamente com as próprias mãos, são muito mais do
que pedido de auxílio. Nas suas próprias palavras, “são a
representação da minha vida de calvário, solidão, quarto escuro,
tempestades e frio”. A exposição foi inaugurada por Armindo Costa
e transformou-se num grande movimento de solidariedade,
confirmando o êxito da exposição. Armindo Costa, que desde a
primeira hora ofereceu todas as condições para que a exposição
fosse bem sucedida, também adquiriu um dos quadros expostos.
“Ao proporcionar a realização desta exposição na Casa das Artes, a
Câmara Municipal presta assim a sua solidariedade a uma mãe que é
um símbolo de coragem e resistência”, afirmou o presidente da
Câmara.

Centro de formação destina-se à agricultura biológica, horticultura e floricultura

JOVENS COM DEFICIÊNCIA APOIADOS
CENTRO DE FORMAÇÃO INOVADOR CRIADO EM BAIRRO

“SÃO ESTES contributos que
fazem de Vila Nova de Famalicão
um concelho cada vez mais
solidário.” Foi com estas palavras
que Armindo Costa, inaugurou,
em 28 de Julho último, o Centro
de Formação para Jovens com
Deficiência do Centro Social e
Cultural de S. Pedro de Bairro,
“uma nova infra-estrutura
social que a Câmara Municipal,
desde a primeira hora, considerou
como válida e fundamental”.

Em clima de festa e na presença de uma multidão de crianças e idosos, utentes daquela
Instituição Particular de Solidariedade Social, o presidente da
Câmara mostrou-se agradecido
pelo trabalho social que tem
sido desenvolvido pela associação, mais particularmente pela
concretização deste projecto,
“que se posiciona como um
importante contributo para a
melhoria da qualidade de vida

do cidadão portador de deficiência”.
O Centro de Formação para
Jovens com Deficiência está implantado no lugar de Vila Verde,
em S. Pedro de Bair ro, num
terreno cedido para o efeito pela
autarquia famalicense. Trata-se
de uma estrutura integrada numa
área verde com 2.470 metros
quadrados, destinada à agricultura biológica, horticultura e
floricultura.

Armindo Costa associou-se com o “Menino Azul” no “foyer” da Casa das Artes

programas sociais em curso no concelho de Famalicão

REDE SOCIAL

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL

SERVIÇO DE ATENDIMENTO LOCAL

Projecto financiado pelo III
Quadro Comunitário de
Apoio, tem por finalidade
implementar a rede social
do concelho, estruturada
em Comissões Sociais
Inter-Freguesias e num
Conselho Local de Acção Social. Estes fóruns de parceria
procuram, através do diagnóstico e planeamento conjunto,
concertar e articular as intervenções no sentido de aumentar
e melhorar a qualidade de vida das comunidades. A Rede
Social destina-se às organizações e ao fomento da parceria
entre elas, estando a sua actividade centrada nos cidadãos.
A Rede Social de Vila Nova de Famalicão estende-se por 11
Comissões Sociais Inter-freguesias, envolvendo mais de
150 entidades públicas e privadas.

Decorrente da Rede Social
de Vila Nova de Famalicão,
o Conselho Local de Acção
Social (CLAS) é um fórum
de nível estratégico, que
reúne parceiros de diferentes sectores da política
social. Presidido pelo presidente da Câmara Municipal, o CLAS tem por missão o
desenvolvimento social da população do concelho. As
suas competências vão desde o fomento da articulação
entre organismos públicos e entidades privadas sem fins
lucrativos, visando uma actuação concertada na prevenção
e resolução dos problemas locais de exclusão social e
pobreza, passando pela emissão de pareceres sobre a
cobertura equitativa e adequada do concelho por serviços
e equipamentos sociais, até à apreciação de problemas e
propostas e a aprovação de soluções.

É um projecto inter-serviços
que pretende simultaneamente realizar o atendimento
social em locais mais
próximos dos utentes, para
que estes não tenham que
efectuar grandes deslocações, e fomentar uma resolução
dos problemas em colaboração com as entidades locais. A
Câmara Municipal, a Segurança Social e algumas
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
desenvolviam cada uma actividades de atendimento em
serviço social de modo desarticulado e confundindo os
próprios utentes. Na base disto, estes serviços acordaram
em montar um sistema único que diminuisse a sobreposição
de técnicos e aumentasse a eficácia junto da população.
No serviço de atendimento local, a população tem acesso
aos programas de acção social, como o Rendimento Mínimo
Garantido, e a outras possibilidades de inserção e resolução
dos problemas. Este serviço está implementado na base
das Comissões Sociais Inter-Freguesias, podendo obter-se mais informação nas Juntas de Freguesia e nas IPSS.
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CAMINHADA SÉNIOR MUITO CONCORRIDA
JORNADA DE CONFRATERNIZAÇÃO INSERIDA NO 18º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO A CIDADE

Um “mar” de seniores invadiu a Avenida de França

Armindo Costa fez questão de passar por todas as mesas na altura do almoço de confraternização

Apostada na promoção de estilos de vida saudáveis,
o pelouro da Solidariedade Social da Câmara Municipal promove
regularmente jornadas de sensibilização para a prática
de actividade física. A III Caminhada Sénior teve esse pretexto
e resultou numa iniciativa inesquecível proporcionando momentos
únicos de convivência.

MARIA DOMINGOS Catarino,
de 88 anos de idade, e Maria
Martins Ferreira, com 70 anos,
foram duas das representantes
do Centro de Convívio da
Terceira Idade da Câmara
Municipal que seguiram na
dianteira do imenso “pelotão” de
seniores famalicenses, que
participaram, no dia 8 de Julho,

na III Caminhada Sénior de Vila
Nova de Famalicão, uma organização da autarquia integrada nas
comemorações do 18º aniversário
de elevação de Vila Nova de
Famalicão a cidade.
Imediatamente atrás, seguiam
cerca de 1000 idosos, entre os
quais se encontrava o casal Jorge
Moreira e Ana Pereira, ele com

96 primaveras, ela com 92 –
unidos pelo matrimónio há 65
anos.
“Estamos muito contentes”,
afirmava categoricamente Maria
Catarino, prontificando-se a ser
a porta-voz de todos os participantes em mais uma intensa
jornada de confraternização
proporcionada pela Câmara
Municipal à Terceira Idade,
desta vez com uma caminhada
a servir de pretexto para um dia
de partilha de estórias, há muito
tempo vividas, mas sempre
lembradas.
De resto, a avaliar pela boa
disposição dos seniores, as cen-

tenas de metros percorridas entre
o antigo Campo da Feira e o
Complexo Desportivo Municipal,
na Avenida de França, não
fizeram esmorecer o entusiasmo
vivido, tanto mais que “havia
energia para muito mais”,
conforme fez questão de frisar
Jorge Moreira, do alto dos seus
96 anos de idade, em declaração
ao Boletim Municipal.
Chegados aos jardins verdejantes que ladeiam as piscinas
municipais, a Câmara Municipal
recompensou o esforço com a
oferta de um repasto para todos
os idosos presentes, por sinal,
“muito bem servido”, a crer na

opinião das amigas Maria Catarino
e Maria Ferreira, que não deixaram escapar a passagem do
presidente da Câmara, Armindo
Costa, pela sua mesa, para lhe
agradecer mais este “fantástico
momento” proporcionado.
Após o almoço, a festa
continuou por largas horas,
impulsionada, ora pelas cantigas
populares que a artista famalicense Andy interpretava no
recinto, ora pela participação nos
jogos tradicionais que os técnicos
de Educação Física e Desporto
para a Terceira Idade da Câmara
Municipal prepararam para o
momento.

programas sociais em curso no concelho de Famalicão

PROJECTO DE LUTA CONTRA A POBREZA

PROJECTO DE PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA

PROJECTO DE FORMAÇÃO “INSERÇÃO-EMPREGO”

A Câmara Municipal é promotora do projecto “Teia”, em
parceria com o Centro de
Emprego, os Centros de
Saúde, o Ensino Recorrente
e a Segurança Social. Este
projecto tem por objectivo
geral aumentar os níveis de
integração da população
desfavorecida no mercado
de trabalho. O Projecto “Teia”
procura deixar no concelho
novas práticas e estruturas
que permitam atenuar ou erradicar as situações de pobreza.
Considerando a integração no mercado económico como
um meio importante mas não suficiente, o projecto procura
implementar uma agência de formação e educação dedicado
à população mais vulnerável. O projecto Empregabilidade
Máxima Sustentada, a criação de uma Unidade Aberta e o
projecto “Brincadeiras” são as grandes prioridades.

No âmbito do Plano
Municipal de Luta Contra a
Droga e Toxicodependência
este é um projecto que
decorre de um financiamento
do Instituto Português de
Droga e Toxicodependência. Tem por objectivo geral
prevenir o surgimento e alastramento do fenómeno
da toxicodependência. Para esse fim, desenvolvem-se
vários sub-projectos com objectivos e destinatários
específicos. Em parceria com a Universidade do Minho
decorre a acção “Observatório” com vista à estruturação
de um sistema de informação relativo à situação da
toxicodependência no concelho. A decorrer em várias
escolas encontra-se o projecto “Crescer a Brincar”,
a partir do qual se tentam aumentar e melhorar as
atitudes e aptidões pessoais que venham a funcionar
como factores positivos. Formar novos agentes que na
comunidade, nomeadamente a escolar, possam auxiliar
situações de risco, é outra das acções em curso.

Actualmente, está em curso um projecto de formação de
cantoneiros destinado a beneficiários do Rendimento
Mínimo Garantido com vista à sua integração no mercado
de trabalho. O projecto foi concebido pelo Núcleo
Executivo do Rendimento Mínimo Garantido, cabendo a
cada um dos parceiros funções diferentes, desde os
programas de formação, a cargo do Ensino Recorrente,
à levada a efeito pelo Centro de Emprego e Segurança
Social, até à execução das acções, por conta da Câmara
Municipal. Este ano terminou o curso de Jardinagem e
Espaços Verdes, promovido a beneficiários do Rendimento
Mínimo Garantido, estando a ser leccionado a unidade de
formação “Limpeza de Espaços Públicos”. Em preparação
está o curso de “Reabilitação do Património Ambiental,
Arquitectónico e Cultural”
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IDOSOS MOSTRAM
QUE VELHOS SÃO OS TRAPOS
RANCHO FOLCLÓRICO SÉNIOR APRESENTOU-SE PERANTE CENTENAS DE IDOSOS

Rancho Folclórico Sénior surpreendeu pela vitalidade

QUEM DISSE que velhos são os
trapos pôde constatar, na tarde do
dia 9 de Setembro, a veracidade
desse ditado popular. Com efeito,
algumas centenas de idosos de
Vila Nova de Famalicão deram
uma extraordinária prova de
vitalidade, no decorrer da 20.ª
Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão,
numa “Tarde Sénior” em que
avultou a primeira apresentação
pública do Rancho Folclórico
Sénior. Uma iniciativa bem
sucedida, que seria dias depois
motivo para uma aparição no

programa “Herman Sic”.
Com uma média de idades
fixada nos 70 anos e em que o
par de noivos – porque num rancho os noivos não podem faltar...
– tem “apenas” 88 anos, o
Rancho Folclórico Sénior de Vila
Nova de Famalicão teve como
madrinha a esposa do presidente
da Câmara Municipal, Fernanda
Costa.
Ostentando os mais variados
trajes, seguindo as tradições
ancestrais do Minho, e com os
indispensáveis instrumentos que
fazem a festa do folclore – onde

não faltam os ferrinhos, o bombo,
a concertina e o acordeão, o cavaquinho ou o reco-reco –, o novo
agrupamento folclórico de Vila
Nova de Famalicão é o resultado
prático da iniciativa levada a cabo
pela Câmara Municipal, através
do pelouro da Solidariedade
Social, intitulada “Mais e Melhores Anos”, uma acção voltada para
o desenvolvimento de actividades
físicas e desportivas para a Terceira Idade.
Depois da actuação do Rancho
Folclórico Sénior, por sinal muito
elogiada por todos os que assistiram à estreia, a animação continuou com a realização de espectáculos variados interpretados por
utentes de lares e centros de dia
que não quiseram perder mais esta
jornada de confraternização, que
terminou com um lanche oferecido pela autarquia a todos os idosos.
Presente no local, Armindo
Costa garantiu a continuidade
de iniciativas desta natureza. E
explicou: “Vocês já deram o vosso
contributo para o enriquecimento
do concelho – que é um dos
maiores do país – e, portanto,
agora é tempo de começarem a
receber os juros.”

FAMALICÃO NA FEIRA SOCIAL DO VALE DO AVE
A CÂMARA de Famalicão marcou presença na II Feira Social do Vale
do Ave, este ano organizada em Vizela, entre 27 e 29 de Junho. O
certame, organizado pela Associação de Municípios do Vale do
Ave(AMAVE), teve como objectivo central a divulgação de projectos
e actividades das autarquias e das instituições e associações dos
concelhos do Vale do Ave que actuam na área social (na foto, os
autarcas em visita ao stand de Vila Nova de Famalicão). A Feira Social
do Vale do Ave constituiu, assim, um momento privilegiado para a
troca de experiências e metodologias de intervenção entre os
diferentes intervenientes. Esta actividade decorreu no âmbito do Plano
de Actividades da AMAVE, através do Conselho Intermunicipal da
Cultura, Educação e Acção Social.

IDOSOS APRESENTAM PROPOSTAS DE MODA
PERTO DE meia centena de idosos de Vila Nova de Famalicão
exibiram-se na “passerelle” da Casa das Artes, em 3 de Junho
passado, apresentando propostas de moda sénior de um grupo de
lojas comerciais. O Desfile de Moda Sénior foi promovido pela Câmara
Municipal, através do pelouro da Solidariedade Social, tendo sido
realizado em parceria com a Associação Comercial e Industrial de
Vila Nova de Famalicão, visando a promoção da auto-estima dos
idosos, através da apresentação das propostas de pronto-a-vestir
para esta faixa etária. Os modelos foram recrutados nas turmas afectas
ao programa municipal, “Mais e Melhores Anos”, um projecto que
proporciona aos idosos do concelho, de forma gratuita, actividade
física regular e orientada.

programas sociais em curso no concelho de Famalicão

RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO

ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

É um programa que garante a
todos os cidadãos que se
encontrem em situação de
grave carência económica um
rendimento calculado com base
no valor da Pensão Social e um
Programa de Inserção. As actividades do Programa de
Inserção deverão permitir melhorar as condições de vida e
desenvolver as capacidade pessoais, sociais e profissionais
dos beneficiários. Neste momento, aguarda-se a
promulgação da nova regulamentação que acarretará
diversas alterações, entre elas o nome do programa que
passará a designar-se por Rendimento Social de Inserção.

O Plano para a Eliminação da Exploração do
Trabalho Infantil (PEETI),
é um programa nacional
gerido pelo Ministério
da Segurança Social e do Trabalho e pelo Ministério da
Educação. Inseridos neste plano, existem várias medidas
propiciadoras do regresso das crianças, em situação de
trabalho infantil, à escola. Assim, está a ser implementado
um Programa Integração de Educação-Formação (PIEF)
destinado a crianças em situação de exploração do trabalho
infantil e que não tenham completado o 4º, 6º ou o 9º ano
de escolaridade.

A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens é
uma instituição oficial
não judiciária com
autonomia funcional e que visa promover os direitos da
criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações
susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento integral.
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MILHARES DE IDOSOS CONFRATERNIZAM EM FÁTIMA
AMBIENTE DE CONVÍVIO PONTIFICOU NO PASSEIO-CONVÍVIO DE 8200 SENIORES DE TODAS AS FREGUESIAS
O SANTUÁRIO de Fátima foi
“invadido”, no passado dia 13 de
Setembro, por uma multidão de
cerca de oito mil e duzentos idosos
de todas as freguesias do concelho
de Vila Nova de Famalicão,
que participaram no Passeio-Convívio Sénior proporcionado
pela Câmara a todos os cidadãos
do concelho com mais de 65
anos de idade e aos reformados com mais de 60 anos. Eram
cerca de seis horas da manhã
quando os 155 autocarros começaram a percorrer a auto-estrada, transportando gratuitamente os seniores de todo o
concelho que se inscreveram no
passeio-convívio.
Entre os milhares de pessoas,
respirava-se um ambiente de
fraterno convívio que estimulava
o encontro de tanta gente da
mesma terra, mas também se
percebia num grande número de
participantes um profundo
sentimento religioso pela visita
a Fátima, tanto mais que era
dia 13 de Setembro, uma data
de forte carga simbólica para
os devotos. Aliás, a escolha de

Fátima para o passeio sénior de
Vila Nova de Famalicão teve a
ver precisamente com a vontade
explícita de muitos idosos, que
não escondem a sua íntima ligação pessoal com aquele santuário
mariano. Por outro lado, a Câmara
vê facilitada a mega-organização que uma iniciativa desta
dimensão implica, uma vez que
Fátima possui todas as condições
para acolher sem problemas os
155 autocarros e para proporcionar às milhares de pessoas
participantes o espaço adequado
para o convívio.
Para Armindo Costa, que fez
questão de estar em Fátima ao
lado dos milhares de seniores
participantes, a organização do
passeio sénior, para além de “uma
grande jornada de convívio entre
os famalicenses”, reflecte “a
gratidão do município para com
as pessoas que contribuíram de
forma decisiva para a construção
do concelho e que estão a viver
agora uma nova etapa de vida, que
todos temos o dever de fazer com
que seja pautada pelo máximo de
qualidade de vida possível”.

“Para além de uma grande jornada de convívio, o passeio anual organizado pela
Câmara Municipal reflecte a gratidão do município para com as pessoas que
contribuíram de forma decisiva para a construção do concelho”, explica Armindo Costa

aconteceu

GOVERNO ELOGIA POLÍTICA SOCIAL
AS NOVAS valências infantis do Centro Social Cultural e Recreativo D. Maria Gomes de
Oliveira, de Calendário, foram inauguradas em Abril último, pela então secretária de Estado
da Segurança Social, Margarida Aguiar, na presença do presidente da Câmara, Armindo
Costa, do Governador Civil de Braga, José Araújo, do arcebispo-primaz, D. Jorge Ortiga,
do presidente da Junta de Freguesia, Armindo Gomes, entre outras entidades civis e
religiosas locais. A cerimónia de abertura dos novos espaços de creche e ATL
consubstanciou o fim do processo de construção do centro social, cuja inauguração da
primeira fase remonta ao ano de 1982. O Centro Social Cultural e Recreativo D. Maria
Gomes de Oliveira tem a funcionar actualmente as valências de Creche, Jardim-de-Infância,
ATL, Apoio Domiciliário e Escola de Música, servindo um universo de 236 crianças da área
urbana da cidade de Vila Nova de Famalicão. Para além de elogiar “a elevada qualidade
dos serviços prestados pelo Centro Social”, Margarida Aguiar aproveitou a circunstância
para enaltecer a política de solidariedade social desenvolvida pela Câmara Municipal,
tendo mesmo referido que Famalicão “é um exemplo a seguir em termos das políticas de
desenvolvimento social”.
14

ACESSIBILIDADES | Dezembro 2003

Vila Nova de

Fama icão
Boletim Municipal

Vista parcial da futura estação ferroviária de Nine

Armindo Costa à conversa com Braamcamp Sobral, presidente da Refer

LINHA DO MINHO PRONTA PARA O EURO 2004
DUPLICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ATRAVESSA TODO O CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
“QUANDO COMEÇAR o Euro
2004, as obras de modernização
e duplicação da Linha do Minho
já farão parte do passado”. Foi
com esta convicção e visível
satisfação que ficou o presidente
da administração da Refer,
Braamcamp Sobral, depois de ter
percorrido, em conjunto com o
presidente da Câmara Municipal,
Armindo Costa, o troço ferroviário entre Lousado e Nine, em
visita de trabalho realizada no
passado dia 17 de Outubro.
A visita da administração da
Refer e dos responsáveis autárquicos às obras na linha ferroviária

que atravessa o concelho famalicense começou em Lousado,
onde desde logo foi possível
apreciar as novas e modernas
instalações da estação ferroviária.
OITO FREGUESIAS A bordo
de uma Dresin, a comitiva pôde
constatar o bom andamento dos
trabalhos ao longo da via, cuja
duplicação está praticamente
concluída, numa viagem surpreendente, dado o elevado
número de intervenções que a
empreitada implica ao longo de
oito fregusias famalicenses:
Lousado, Esmeriz, Calendário,

A par da duplicação e electrificação da linha-férrea,
a obra prevê o restabelecimento da rede viária,
a modernização de todos os apeadeiros e estações
existentes no traçado, incluindo a construção
de interfaces rodo-ferroviários e eliminação total
das 24 passagens-de-nível, traduzindo-se, deste modo,
numa obra que favorece a fluidez do tráfego de pessoas
e mercadorias e a segurança rodoviária.
Vila Nova de Famalicão, Mouquim, Louro, Lemenhe e Nine. A
par da duplicação e electrificação
da linha-férrea, a obra prevê o

restabelecimento da rede viária,
a modernização de todos os
apeadeiros e estações existentes
no traçado, incluindo a construção

o comboio do futuro

O futuro comboio da Linha Porto-Vila Nova de Famalicão-Braga

FORAM APRESENTADOS no concelho de Vila Nova de Famalicão os
comboios que a partir de 2004, após a conclusão das obras de
modernização e electrificação da Linha do Minho (Porto-Braga) e da
Linha de Guimarães (Lousado-Guimarães), passarão a circular na
região do Minho. Aproveitando a inauguração do Museu do Caminho-de-Ferro de Lousado, em Maio passado, o presidente do Conselho
de Gerência da CP, Crisóstomo Teixeira, na presença do presidente
da Câmara, Armindo Costa, deu a conhecer as novas automotoras,

Armindo Costa e Crisóstomo Teixeira, presidente da CP, experimentaram o comboio

que representam um significativo acréscimo na segurança e no conforto
dos passageiros. As novas composições, que atingem uma velocidade
máxima de 140 quilómetros por hora, têm capacidade para 189
passageiros sentados, 289 lugares em pé e espaço reservado para
deficientes em cadeira de rodas. Os comboios distinguem-se pela
apresentação de um “design” inovador, interno e externo, a que se
adicionam as mais modernas tecnologias ao dispor na indústria
ferroviária.

de interfaces rodo-ferroviários
e eliminação total das 24
passagens-de-nível, traduzindo-se, deste modo, numa obra
que favorece a fluidez do tráfego
de pessoas e mercadorias e
a segurança rodoviária. Entre
expropriações de terrenos,
execução do projecto, sinalização,
fiscalização e execução das obras,
a modernização da Linha do
Minho, entre Lousado e Nine,
implica um investimento global
de 92,4 milhões de euros.
A paragem em Vila Nova
de Famalicão foi outro dos
momentos mais marcantes da
visita, com a comitiva a apreciar
a inter venção recentemente
concluída na reabilitação da
Estação, já completamente
adaptada aos tempos modernos
(ver página 3), faltando apenas
a construção dos parques de
estacionamento previstos.
REVOLUÇÃO EM NINE Em
Nine, onde a Linha do Minho
deriva para Braga, foi possível
constatar a transformação radical
da freguesia, consequência directa da modernização da Estação Ferroviária e da construção de um gigantesco terminal de
mercadorias. Para além dos
trabalhos ferroviários, Nine
beneficiará com a construção de
7,5 quilómetros de rede viária
de acesso à estação, cujos
trabalhos estão praticamente
concluídos e onde sobressaem
dois viadutos rodoviários,
construídos a norte e a sul da
estação e uma nova ponte sobre
o rio Este.
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AUTO-ESTRADA PARA A PÓVOA DE VARZIM
JÁ ESTÁ EM CONSTRUÇÃO
PROLONGAMENTO DA A7 ATÉ AO LITORAL ESTARÁ PRONTO EM 2005
“UM SONHO de décadas!”. Foi
desta forma que o presidente da
Câmara Municipal se referiu ao
arranque da construção, em
Julho passado, da auto-estrada
entre Vila Nova de Famalicão e
as cidades de Póvoa de Varzim e
Vila do Conde.
Numa extensão total de 18,8
quilómetros, o prolongamento da
A7 até ao litoral norte português
atravessará em Famalicão as freguesias de Calendário, Vilarinho
das Cambas, Ribeirão e Fradelos.
INVESTIMENTO No total, a
obra implica um investimento de
73 milhões de euros (14, 6 milhões
de contos), dos quais 25,6 milhões
de euros (mais de 5 milhões de
contos) serão aplicados em
território famalicense.
O prazo de execução da
empreitada é de 18 meses, pelo
que a nova auto-estrada deverá
estar concluída no primeiro semestre de 2005, acabando assim
16

o martírio que os automobilistas
sofrem para atravessar o trajecto
Famalicão-Póvoa de Varzim,
sobretudo nos meses de Verão.
VARIANTE Quanto às questões
dos nós de acesso à malha
rodoviária do concelho, a Câmara
Municipal conseguiu levar a
bom porto todas as pretensões
reivindicadas junto da administração central.
Assim, está assegurada a construção imediata da ligação entre
a variante nascente à cidade e a
A7, assim como está acautelado
o nó de ligação à auto-estrada
através da futura variante poente
à cidade, a criar no limite entre
Vilarinho das Cambas e Ribeirão,
com ligação à antiga Estrada
Nacional 309 (via que agora é
municipal).
Para além destas importantes
reivindicações atendidas, houve
ainda um determinado número
de propostas apresentadas pela

Câmara Municipal, que foram
devidamente dialogadas e acordadas por parte das entidades
competentes, nomeadamente, o
restabelecimento de nove vias já

existentes e a criação de 10 caminhos paralelos à auto-estrada,
obras que evitarão que as
populações fiquem divididas
pela futura auto-estrada. Além

i

disso, o projecto prevê ainda
para Famalicão a construção de
duas praças de portagem e de
nove obras de arte, entre as quais
seis túneis.

POSTO
INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

A CÂMARA Municipal criou um Posto de Informação
Municipal, exclusivamente destinado a informar, apoiar,
aconselhar e encaminhar os munícipes na resolução de
questões relativas à construção da Auto-Estrada A7
(Famalicão-Póvoa de Varzim). O Posto de Informação
funciona no edifício do Departamento de Urbanismo e
Habitação, à Rua Camilo Castelo Branco, nº 91, às terças-feiras, entre as 09h00 e as 12h00, e às quintas-feiras, entre
as 14h00 e as 17h00. Os famalicenses interessados
podem também solicitar informação pela Internet através
do seguinte endereço electrónico: a7@cm-vnfamalicao.pt
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números da auto-estrada i m a g e n s

d a

e m p r e i t a d a

18,8
A auto-estrada que ligará Vila Nova de Famalicão à Povoa de Varzim e
a Vila do Conde terá uma extensão total de 18,8 quilómetros, atravessando 11 freguesias, quatro das quais pertencentes ao concelho famalicense. A saber: Calendário, Vilarinho das Cambas, Ribeirão e Fradelos.

25,6
A Administração Central está a aplicar em Vila Nova de Famalicão o
maior investimento público de sempre nas acessibilidades do concelho. Aos cerca de 180 milhões de euros que estavam a ser aplicados
com a construção da variante nascente à cidade, com a modernização
e electrificação da Linha Ferroviária do Minho e com a modernização
da Linha Ferroviária de Guimarães, juntam-se agora mais 25,6 milhões
de euros relativos aos custos da construção da auto-estrada
Famalicão-Póvoa de Varzim/Vila do Conde em território concelhio. No
total, a construção da auto-estrada Famalicão-Póvoa de Varzim/Vila
do Conde implica um investimento de 73 milhões de euros.

2
Está prevista a construção em Famalicão de dois nós de ligação à
auto-estrada. Um de ligação à variante nascente à cidade e outro de
ligação à futura variante poente na zona de Vilarinho das Cambas.
Ainda no território concelhio famalicense está previsto o
restabelecimento de nove vias existentes e a construção de 10 caminhos
paralelos. Ao nível das obras de arte, serão edificados um viaduto,
uma passagem superior, seis passagens inferiores, uma passagem
agrícola inferior e 22 passagens hidráulicas.

28,6
O perfil transversal da auto-estrada é de 28,6 metros, distribuídos por
duas faixas de rodagem com 7,5 metros de largura cada, um separador
central com 4,1 metros, bermas interiores com 1 metro e exteriores de
3,7 metros.

concelho em movimento

SONHOS QUE SE CONCRETIZAM
Das 16 medidas estruturantes que o Presidente da Câmara Municipal,
Armindo Costa, apresentou aos famalicenses, na campanha para as eleições
autárquicas de 2001, três delas diziam directamente respeito ao domínio das
acessibilidades: a construção da variante nascente à cidade, a duplicação
da Linha do Minho e a construção da auto-estrada entre Vila Nova
de Famalicão e Póvoa de Varzim. Decorridos quase dois anos de governação
autárquica todas essas obras estão em fase de execução. A variante à cidade
e as obras da Linha do Minho estão mesmo na sua fase final. Ou seja,
promessas que durante muitos anos não passaram disso mesmo, estão hoje
transformadas em certezas, a bem da qualidade de vida dos famalicenses.
A variante nascente à cidade (que a foto ilustra na zona de Esmeriz Calendário) e a “nova” Linha do Minho (entre Lousado e Nine) deverão estar
operacionais no primeiro semestre do próximo ano, enquanto que
a auto-estrada entre Famalicão e Póvoa de Varzim deverá abrir à circulação
automóvel já em 2005. Refira-se que a concretização destas acessibilidades
estruturantes para o concelho representa o maior investimento público de
sempre da Administração Central em obras de acessibilidades. Vila Nova de
Famalicão é de facto um concelho em grande movimento.
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OBRA: Renovação Urbana da Rua S. João de Deus
Investimento: 313.231,80 i

Laranjeiras deram mais vida à Rua de Augusto Correia

A CIDADE DAS ÁRVORES
1,6 MILHÕES DE EUROS APLICADOS NO EMBELEZAMENTO DA CIDADE
A CÂMARA Municipal está a
plantar um total de 65 árvores no
centro da cidade, no âmbito de
um processo de requalificação
urbanística das suas principais
ruas e praças, num investimento
total superior a 1,6 milhões de
euros, resultante de candidaturas
ao Programa Comunitário de
Urbanismo Comercial (URBCOM), no âmbito do Plano
Operacional da Economia.
A requalificação urbanística
está em curso na Rua de S. João
de Deus, na Rua de Augusto
Correia, na Praça 9 de Abril e no
Parque 1º de Maio, estando
previsto para o início de Janeiro
o arranque das obras de reabilitação da Avenida 25 de Abril e
da Rua de Narciso Ferreira.
“As obras que estão em curso
representam um grande investimento na modernização da cidade, tornando-a mais atraente, convidativa e harmoniosa. As intervenções visam também aumentar
os espaços públicos destinados
aos peões, numa estratégia de

dinamização do comércio tradicional de Famalicão. Apesar da
proliferação das grandes superfícies comerciais, o comércio tradicional continua e continuará a ser
a alma das cidades”, defende o
presidente da Câmara Municipal.
APOSTA AMBIENTAL Ao
abrigo das empreitadas de renovação urbana, o município está a
renovar os passeios, o mobiliário
e a iluminação pública. Ao mesmo
tempo são regularizadas as zonas
de estacionamento e alargados
os espaços destinados aos peões.
Mas a nota de relevo destas intervenções vai para a plantação de
árvores e para a renovação e ampliação dos jardins existentes.
Ao todo, só nas quatro empreitadas em curso, cujos trabalhos se
encontram muito próximos da
conclusão, a Câmara Municipal
prevê plantar um total de 65
árvores. A saber: 12 laranjeiras
na Rua de Augusto Correia,
23 liquidâmbares na Rua de
S. João de Deus, 10 camélias

na Praça 9 de Abril e cerca de 20
ginkobilovas e cerejeiras de jardim
no Parque 1º de Maio.
“As obras em curso traduzem
também uma grande aposta na
defesa do meio ambiente, uma vez
que a presença de árvores nas cidades provoca benefícios ecológicos”, explicou Armindo Costa.
A preocupação ambiental da
Câmara estará também patente na
empreitada de renovação da
Avenida 25 de Abril e da Rua de
Narciso Ferreira, pois está
garantida a preservação dos plátanos existentes.
O presidente da Câmara pede
a compreensão dos famalicenses,
“em particular dos comerciantes”,
pelos incómodos resultantes das
obras em curso, considerando que,
“por vezes, vale a pena um pequeno sacrifício”. “O povo costuma
dizer que depois da tempestade
vem a bonança. Neste caso, não
temos dúvidas de que, depois do
pó e da lama, teremos uma cidade
mais bonita que todos irão
elogiar”, explicou o presidente.

OBRA: Renovação Urbana da Praça 9 de Abril
Investimento: 309.189,29 i

OBRA: Renovação Urbana do Parque 1º de Maio
Investimento: 316.126,06 i

aconteceu

CÂMARA EDITA REGULAMENTO PARA O URBANISMO
A CÂMARA Municipal editou em livro o Regulamento Municipal da Urbanização
e da Edificação de Vila Nova de Famalicão, publicação que vem acompanhada
de um útil Manual de Procedimento sobre os trâmites a que devem obedecer
os pedidos relacionados com as operações urbanísticas. Sob o lema “Qualificar
o Território, Promover a Qualidade de Vida”, o Regulamento Municipal
da Urbanização e da Edificação de Vila Nova de Famalicão – que também
está disponível no sítio oficial do município na Internet, no endereço
www.cm-vnfamalicao.pt – reúne num único documento as regras relativas ao
licenciamento municipal das mais variadas operações de loteamento, obras de
urbanização e obras particulares, bem como as normas relativas ao lançamento e
liquidação das taxas que sejam devidas ao município por estas operações.
18

OBRA: Renovação Urbana da Rua Augusto Correia
Investimento: 119.872,13 i
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ANO ESCOLAR MAIS ECONÓMICO
PARA AS FAMÍLIAS DE FAMALICÃO

informação

CÂMARA OFERECEU MANUAIS ESCOLARES A 7.506 ALUNOS DO 1º CICLO

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES SOBE EM FLECHA

Armindo Costa encara a educação das crianças como uma aposta estratégica no futuro

O REGRESSO às aulas do 1º
Ciclo do Ensino Básico saiu mais
barato a todas as famílias do concelho de Vila Nova de Famalicão.
Numa medida pioneira em
Portugal, em vigor desde o ano
lectivo de 2002/2003, a Câmara
Municipal decidiu oferecer os manuais escolares a todos os alunos
do concelho que frequentam este
nível de ensino.
Para o ano lectivo recentemente iniciado, esta medida de
largo alcance social implicou um
investimento municipal de cerca
de 200 mil euros, beneficiando
um total de 7506 alunos. Desta
forma, as despesas das famílias
com a aquisição de manuais e material escolar sofreu uma significativa redução, sobretudo no
seio das famílias com mais de uma
criança na escola, uma vez que
foram eliminados na totalidade
os gastos com a aquisição dos
manuais escolares e respectivas
fichas de apoio, custos que, regra
geral, corres-pondem a cerca de
50 por cento do valor total dos
gastos.
Numa primeira fase de distribuição dos manuais escolares,
que esteve em curso até 30 de Setembro, a Câmara Municipal
providenciou a entrega gratuita
de 33.412 livros de apoio, corres-

pondentes aos primeiros quatro
anos da escolaridade obrigatória,
referentes ao Estudo da Língua
Portuguesa, Matemática e Estudo
do Meio, Fichas de Apoio à Língua
Portuguesa e Fichas de Apoio à
Matemática.

gunda fase da operação, em que
procedeu aos ajustamentos finais
do processo, conforme informação das instituições de ensino, de
forma a que nenhum aluno famalicense ficasse sem os manuais
escolares a que tinha direito.

AGRUPAMENTOS Os manuais foram entregues aos 11
agrupamentos de ensino do
concelho e a todas as instituições
de ensino privado e cooperativo
do concelho de Vila Nova de Famalicão que leccionam o 1ª Ciclo.
Entretanto, a Câmara manteve em
curso durante o mês de Outubro
até final de Novembro uma se-

APOSTA NO FUTURO De
acordo com o presidente da Câmara, Armindo Costa, a gratuitidade dos manuais escolares para
as crianças do 1º Ciclo do Ensino
Básico assenta no pressuposto da
educação como “uma aposta estratégica no futuro” e vai ao encontro da Lei de Bases do Sistema
Educativo, “que consagra a princípio de uma educação básica
universal e gratuita para todos,
atribuindo aos poderes públicos a
função de assegurar a concretização deste objectivo”.
Para além do cumprimento do
princípio da universalidade do
ensino e de uma efectiva ajuda
económica às famílias famalicenses, a Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão encara
também a gratuitidade dos manuais escolares como uma importante medida que contribui para
a “democratização do acesso das
crianças a uma educação de qualidade e equitativa”, conforme
refere Armindo Costa.

Para o ano lectivo
2002/2004 a gratituidade
dos manuais escolares
para o 1º Ciclo do Ensino
Básico implicou
um investimento municipal
de cerca de 200 mil euros,
beneficiando todos
os alunos deste nível
de ensino.

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO MUNICIPAL NA INTERNET
www.cm-vnfamalicao.pt

A ORGANIZAÇÃO da vida nas escolas e a regularidade do seu
funcionamento constituem uma preocupação prioritária da Câmara
Municipal. Nesse sentido, a actual equipa autárquica liderada por
Armindo Costa tem aplicado um enorme esforço financeiro no
alargamento da rede municipal de refeitórios escolares, de forma a
possibilitar o desenvolvimento do chamado regime normal de
funcionamento do 1º Ciclo do Ensino Básico, conforme estipula o
Ministério da Educação. As muitas obras de adaptação realizadas no
parque escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico (formado por cerca de 80
escolas) permitiram que o serviço de refeições disponibilizado neste
nível de ensino tivesse um acréscimo de 433% nos últimos dois anos.
O serviço de refeições prestado aos alunos respeita de forma rigorosa
as regras legais sobre a alimentação escolar e as normas gerais de
higiene, num serviço que assegura uma alimentação equilibrada e
adequada às necessidades da população estudantil.

Ribeirão aumenta capacidade de serviços educativos

ESCOLA BÁSICA 2,3 DE RIBEIRÃO AMPLIADA
A ESCOLA Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Ribeirão vai ter um novo
bloco de aulas com capacidade para mais 30 turmas. Esta era
uma necessidade urgente, que vinha sendo reivindicada pela
comunidade educativa local, pela Junta de Freguesia de Ribeirão
e pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, uma vez que
as actuais instalações não têm capacidade de resposta para o
elevado número de alunos provenientes da área sul do concelho
famalicense. A empreitada, cuja construção foi iniciada no último
mês de Novembro, compreende a construção civil e instalação
eléctrica do bloco de aulas, o tratamento dos espaços exteriores,
a construção de redes exteriores de esgotos e águas e a instalação
de redes de cabos e iluminação exterior, num investimento
global de 525.284,99 euros. A obra tem um prazo de execução de 180
dias, pelo que deverá ficar concluída antes do início do ano lectivo
2004/2005.
19

Vila Nova de

Fama icão

Dezembro 2003 | DESPORTO

Boletim Municipal

PROGRAMA DESPORTO NA ESCOLA
ABRANGE 6.500 CRIANÇAS

aconteceu

CÂMARA MUNICIPAL PROPORCIONA GINÁSTICA AO 1º CICLO

Uma mega aula de hidroginástica colocou toda a gente em movimento

FESTIVAL AQUÁTICO EM JOANE E SÃO MATEUS
A COMUNIDADE educativa das piscinas municipais de Joane e
Oliveira S. Mateus assinalou o final do ano lectivo 2002/2003 com a
realização do III Festival Aquático de Vila Nova de Famalicão. Os
utentes destes dois equipamentos desportivos tiveram a oportunidade
de competirem entre si, aplicando os conhecimentos adquiridos ao
longo do ano. Desde as classes de bebés até às turmas de adultos,
todos “saltaram” para a piscina e demonstraram as suas habilidades
na água. No final, a competição deu lugar ao convívio, com toda a
gente a participar num lanche de confraternização, animado pela
actuação de um grupo de música popular.
Alunos da escola da Avenida de Riba de Ave durante uma aula de ginástica

COM O objectivo de proporcionar a todas as crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino
Básico aulas de educação motora
e prática desportiva, a Câmara
Municipal tem em execução o
programa Desporto na Escola,
iniciativa que envolve 338 turmas
de diferentes anos lectivos de 80
escolas, abrangendo um total de
6.500 alunos.
Independentemente das condições físicas ou dos recintos
desportivos existentes na área dos
estabelecimentos de ensino, o
projecto alarga-se a todo o universo do 1º Ciclo no concelho, de
forma a dar expressão prática ao
programa de Educação Motora
Infantil definido na estrutura
curricular.
O programa é projectado de

acordo com as necessidades das
escolas e produzido à sua medida,
sendo a planificação da responsabilidade dos técnicos superiores de
Educação Física do Gabinete de
Desporto da Câmara Municipal,
em conformidade com as condições espaciais e materiais existentes nas escolas envolvidas. Os
monitores disponibilizados pela
autarquia deslocam-se aos estabelecimentos de ensino, operando 45
minutos por turma, sendo as aulas
leccionadas uma vez por semana
ao longo do ano escolar.
Com este programa a Câmara
de Famalicão assume-se como
elemento de ligação na mobilização e coordenação de recursos,
preocupando-se essencialmente
em remover obstáculos que podem limitar as condições para as

crianças adquirirem conhecimentos e práticas desportivas.
O conteúdo deste projecto
educativo assegura condições
favoráveis ao desenvolvimento
social da criança, principalmente
pelas situações de interacção
com os companheiros inerentes
às actividades próprias da Educação Física e aos respectivos
processos de aprendizagem.
Além disso, a realização deste
programa proporciona um
contraste com a sala de aula que
pode favorecer a adaptação da
criança ao contexto escolar.
Nesse contraste, restabelece-se
o equilíbrio das experiências
escolares, aproximando-as do
ritmo e estilo da actividade própria da infância, tornando a escola
e o ensino mais apetecíveis.

CÂMARA APOIA CLUBES
O PRESIDENTE da Câmara assinou, em Maio
último, cinco protocolos de atribuição de subsídios a outras tantas colectividades desportivas
do concelho, no valor global de 272 mil euros.
O FC Famalicão recebeu 59 mil euros, a AD
Oliveirense foi contemplada com 52 mil euros,
o GD Joane recebeu 52 mil euros, o GD Ribeirão
foi apoiado em 54 mil euros e, finalmente, o
Famalicense AC recebeu 55 mil euros. Todos os
clubes – à excepção do FAC, colectividade que
promove diversas modalidades amadoras –, Os dirigentes desportivos ficaram satisfeitos com o apoio recebido
têm a principal equipa de futebol a militar no
Campeonato Nacional de Futebol da III Divisão, para além de possuírem equipas nos escalões de formação.
Estes apoios destinam-se a “fomentar as actividades desenvolvidas em prol do desporto e da juventude”
de cada uma das colectividades na temporada 2002-2003.

Mais de 6 mil crianças participaram na iniciativa...

I FAMALÍADE INFANTIL
A CÂMARA Municipal de Vila Nova de Famalicão organizou, entre 2
e 12 de Junho passado, a I Famalíade Infantil, uma actividade desportiva
e recreativa participada por mais de seis mil crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico do concelho. Orientado pelos monitores de Educação
Motora Infantil da Câmara Municipal, o evento visa promover a
actividade física para um desenvolvimento saudável das crianças,
permitir às crianças o reconhecimento e aceitações dos outros e
fomentar a participação e a solidariedade próprias de integração em
grupo e em sociedade. A I Famalíade Infantil de Vila Nova de Famalicão
decorreu na piscina e no estádio municipais da cidade, tendo a Câmara
Municipal assegurado o transporte e o lanche para todos os alunos.

... repleta de cor e movimento
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MEGA FERREIRA RECEBEU
PRÉMIO DE CONTO EM CEIDE
GALARDÃO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCRITORES
E DA CÂMARA DE FAMALICÃO PELO LIVRO “A EXPRESSÃO DOS AFECTOS”

O ESCRITOR e jornalista
António Mega Ferreira recebeu,
em 26 de Abril passado, na Casa
Museu Camilo Castelo Branco,
em Ceide S. Miguel, das mãos do
presidente da Câmara Municipal,
o Grande Prémio de Conto
Camilo Castelo Branco 2001, pelo
livro “A Expressão dos Afectos”.
Felicitando o premiado por ter
sido eleito, por maioria, por um
júri constituído por Fernando
Dacosta, José Carlos Seabra
Pereira, José Nobre da Silveira,
Isabel Pires de Lima e Luís
Carmelo, Armindo Costa elogiou
a personalidade multifacetada do

António Mega Ferreira, “sobretudo os seus dotes e talento de
escritor”, desta vez materializados
no livro “A Expressão dos
Afectos”, que o autarca considerou ”um excelente livro de contos
que Camilo Castelo Branco não
deixaria de ler e, como nós,
elogiar”.
Por sua vez, António Mega
Ferreira não escondeu a sua
satisfação pela conquista do
prémio e a “honra acrescida” por
recebê-lo na casa onde Camilo
Castelo Branco escreveu grande
parte das suas obras. “A Camilo
devo-lhe a tinta que lhe secou no

tinteiro. Não há magia do texto
literário se não promover o
prazer. Camilo tinha fome de
amor. Amor e sofrimento, sede de
infinito”, referiu o autor
galardoado.
Recorde-se que o Grande
Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco – no valor pecuniário de
cinco mil euros, suportados pela
autarquia famalicense – resulta de
um protocolo estabelecido entre
a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e a Associação
Portuguesa de Escritores, sendo
um dos mais importantes prémios
literários atribuídos no país.

aconteceu

CENTRO CULTURAL IMPULSIONA NOVOS PROJECTOS
ARMINDO COSTA tem aproveitado a oportunidade de ter presente em Famalicão um
grupo significativo de personalidades da área cultural para dar a conhecer o projecto
cultural integrado que o município está a desenvolver e de que faz parte o Centro
Cultural Camilo Castelo Branco, projectado por Siza Vieira, que está em fase de
construção adiantada, num investimento municipal de 2,7 milhões de euros. “Será a
partir desta obra, com uma função eminentemente literária, que a Câmara pretende
lançar novos projectos, tendo como um dos parceiros a Associação Portuguesa de
Escritores”, assinala Armindo Costa.

CÂMARA E APE REASSUMEM COMPROMISSOS
A CÂMARA MUNICIPAL e a Associação Portuguesa de Escritores (APE) aproveitaram
a cerimónia de entrega do Grande Prémio de Conto para sedimentarem os compromissos
assumidos no âmbito da promoção deste galardão literário nacional. O presidente da
APE, José Manuel Mendes, ao lado de Armindo Costa na foto, reconheceu o “empenho,
a determinação e a estreita conjugação de esforços para repor este prémio entre os
mais destacados do país”, reafirmando publicamente “quanto nos honra dar
prosseguimento a projectos a seu tempo delineados entre a Câmara de Famalicão, na
pessoa do seu presidente e sua autarquia, e a direcção da APE”.
21

Vila Nova de

Fama icão

Dezembro 2003 | CULTURA

Boletim Municipal

TEOLINDA GERSÃO DISTINGUIDA
EM VILA NOVA DE FAMALICÃO
“HISTÓRIAS DE VER E ANDAR” VENCEU PRÉMIO DE CONTO 2002

A CÂMARA Municipal de Vila
Nova de Famalicão e a Associação Portuguesa de Escritores
(APE) entregaram, no passado dia
1 de Junho, o Grande Prémio de
Conto Camilo Castelo Branco
2002 à escritora coimbrã Teolinda
Gersão pelo livro “Histórias de
Ver e Andar”, publicado em 2002
pela editora Dom Quixote.

A cerimónia de entrega do
galardão, que pela terceira vez
consecutiva decorreu na Casa-Museu Camilo Castelo Branco,
em Ceide S. Miguel, precisamente no dia em que se assinalou o
113º aniversário da morte do
romancista, foi presidida por
Armindo Costa, presidente da
Câmara Municipal, e por Vergílio

Armindo Costa com a D. Maria Castelo Branco, bisneta de Camilo

Alberto Vieira, da direcção da
APE.
Felicitando a escritora pelo
galardão recebido, Armindo Costa
referiu ser uma “enorme honra”
para a Câmara Municipal ver
Teolinda Gersão “incluída na já
extensa galeria dos vencedores do
Prémio de Conto Camilo Castelo
Branco” (ver quadro ao lado).
A obra “Histórias de Ver e
Andar” foi escolhida por unanimidade, por um júri constituído por
Anabela Rita, José Carlos Seabra,
José Nobre da Silveira, José
Ribeiro Ferreira e Liberto Cruz.
Na hora de receber o Grande
Prémio de Conto, Teolinda
Gersão – uma escritora que “está
na senda da criação camiliana”,
como observou Aníbal Pinto de
Castro –, não escondeu a sua
satisfação pela distinção, tendo
dedicado o prémio à sua mãe e
ao seu pai, com quem, confessou,
aprendeu a ler e a escrever.

galeria de premiados
1991 | Mário de Carvalho “Quatrocentos Mil Sestercios
Seguido de O Conde Jano”
1992 | Teresa Veiga “História da Bela Fria”
1993 | Maria Isabel Barreno “Os Sensos Incomuns”
1994 | Maria Velho da Costa “Dores”
1995 | Maria Judite de Carvalho “Seta Despedida”
1996 | Miguel Miranda “Contos à Moda do Porto”
1997 | Luísa Costa Gomes “Contos outra vez”
1998 | José Jorge Letria “A Mão Esquerda de Cervantes”
1999 | José Eduardo Agualusa “Fronteiras Perdidas”
2000 | José Viale Moutinho “Cenas da Vida de um Minotauro”
2001 | António Mega Ferreira “A Expressão dos Afectos”
2002 | Teolinda Gersão “Histórias de Ver e Andar”

aconteceu

MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL PRESENTE EM CONFERÊNCIA NA RÚSSIA
O MUSEU da Indústria Têxtil (MIT) de Vila Nova de Famalicão, participou na 12ª
Conferência Internacional para a Conservação do Património Industrial que se realizou
na Rússia, entre 10 a 17 de Julho. Sob o título “A Transformação de Áreas Industriais
Antigas e o Papel do Património Industrial”, esta conferência do Comité Internacional
para a Conservação do Património Industrial (TICCIH) teve lugar em três cidades
diferentes, Moscovo, Ekaterinburg e Nizhny Tagil, e o seu programa alternou entre
sessões científicas e visitas a diversos museus e sítios industriais de interesse histórico
e patrimonial. O MIT – que marcou presença através do seu director, o professor da
Universidade do Minho José Manuel Lopes Cordeiro – aproveitou esta conferência do
TICCIH para divulgar um novo desdobrável de apresentação, dado que esta é a mais
importante manifestação científica na área da museologia e património industriais,
reunindo, de três em três anos, cerca de duas centenas de especialistas vindos de todos
os continentes. O documento apresentado aos especialistas obteve uma excelente
receptividade, tendo, inclusive, muitos dos participantes demonstrado interesse em
conhecer o trabalho que o Museu desenvolve e em visitar Vila Nova de Famalicão e a
região do Vale do Ave. No final, realizou-se a Assembleia Geral do TICCIH e a eleição do
seu novo quadro de directores, tendo Lopes Cordeiro sido eleito para a direcção deste
importante organismo mundial, cuja sede portuguesa é precisamente em Famalicão.
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A “MEMÓRIA VIVA” DE MÁRIO SOARES
EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA LANÇOU LIVRO EM VILA NOVA DE FAMALICÃO

A boa disposição foi nota dominante durante a apresentação do livro “Memória Viva”

O EURODEPUTADO socialista
e ex-Presidente da República
Portuguesa Mário Soares esteve
em Famalicão em Abril último
para apresentar o livro “Memória
Viva”, uma publicação da editora
famalicense “Quasi Edições”.
Recebido pelo presidente da
Câmara Municipal e pelos responsáveis da editora, Jorge Reis Sá e
Valter Hugo Mãe, Mário Soares
apresentou-se muito bem disposto
perante o muito público que o
esperava no grande auditório da
Casa das Artes, tendo deliciado a
plateia com o desfiar de algumas
das muitas memórias da sua longa
vida política.
A obra, que foi apresentada
pelo antigo Governador Civil de
Braga, Pedro Bacelar de Vasconcelos, integra uma longa entrevista
que Mário Soares concedeu a
uma estação de televisão francesa
sobre a revolução do 25 de Abril

de 1974 e um conjunto de textos
actuais sobre problemas europeus
e da globalização.
Mário Soares debroçou-se sobre vários temas que marcam a
agenda política contemporânea,
destacando-se a sua posição sobre
a importância da manutenção
de uma Europa Unida. “Se a
União Europeia se desmoronasse, várias zonas do mundo que são
autênticos barris de pólvora,
como a África, o Médio Oriente,
a América Latina e a própria
Rússia ficariam sem uma importante referência”, argumentou.
Armindo Costa mostrou-se
honrado com a presença de
Mário Soares em Famalicão, uma
personalidade que confessou
admirar. “É uma grande honra
para Famalicão acolher o estadista
que o mundo conhece e o democrata que admiramos”, declarou
o edil referindo-se a Soares.

aconteceu

MOSTEIRO DE LANDIM CONTEMPLADO COM 500 MIL EUROS
O COMITÉ de Gestão do Programa Operacional da Região Norte aprovou recentemente, uma candidatura do município de
Vila Nova de Famalicão no montante de 500
mil euros (cem mil contos) com vista à concretização de um plano de recuperação e de
dinamização da igreja do Mosteiro de
Landim. Deste modo, foi dada a melhor
sequência ao protocolo de colaboração que
tinha sido assinado, em 12 de Junho último,
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, a Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais e a Fábrica da Igreja
de Landim, o qual prevê a recuperação da
igreja do Mosteiro e sua envolvente, assim
como a dinamização, promoção e animação
daquele valioso património histórico edificado famalicense, enquanto produto
turístico-cultural.

“ALGUMAS LETRAS” DE ADRIANA CALCANHOTTO EM FAMALICÃO

A COMPOSITORA e cantora brasileira
Adriana Calcanhotto esteve na Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão, em
12 de Junho último, para o lançamento
mundial do seu livro de poemas
“Algumas Letras”, da editora famalicense
Quasi Edições. O evento, co-organizado
pela editora e pela Câmara Municipal,
foi o primeiro acto público da popular
cantora brasileira em Portugal, antes
dos concertos que marcaram a sua
digressão pelas principais salas de
espectáculos do país. O muito público
presente na iniciativa, que lotou o
Grande Auditório da Casa das Artes,
foi inesperadamente presenteado com
um concerto de Adriana Calcanhoto, que
durante cerca de uma hora desfilou os
seus maiores êxitos.
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VILA NOVA DE FAMALICÃO DE PARABÉNS
FESTA PARA TODOS NO 18º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO A CIDADE
A CIDADE de Vila Nova de Famalicão esteve
de parabéns. No dia 9 de Julho,
passaram 18 anos sobre a decisão da Assembleia
da República de elevação da Vila de Famalicão
à categoria de cidade. “É uma data histórica
para o concelho, uma vez que representou
não só o reconhecimento de que Vila Nova
de Famalicão atingira um patamar
de desenvolvimento e um nível de qualidade
de vida credores desse estatuto, mas também,
o reconhecimento do enorme potencial
de crescimento desta comunidade”,
salientou o presidente da Câmara, a propósito
da data. E acrescentou: “Parece inquestionável
que a elevação a cidade de Vila Nova
de Famalicão prestigiou a imagem do concelho
e lançou-o para um processo de desenvolvimento
imparável, de tal forma que somos hoje
um dos concelhos mais dinâmicos do país”.
As comemorações do 18º aniversário da elevação
de Vila Nova de Famalicão decorreram
entre 7 e 12 de Julho, tendo como ponto alto
a sessão solene evocativa da efeméride,
realizada no dia 9, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, altura em que Armindo Costa
condecorou, com medalhas municipais,
17 pessoas e instituições, que se distinguiram
e notabilizaram em vários domínios da vida
colectiva da comunidade famalicense. Finda
a sessão, o presidente da Câmara convidou
todos os famalicenses a cantar os parabéns
à cidade e a saborear uma fatia do gigantesco
bolo da cidade – uma novidade introduzida
pelo actual Executivo camarário, naquele que foi,
certamente, o momento mais saboroso do dia
para as centenas de pessoas que se deslocaram
até aos Paços do Concelho. Entretanto,
toda a semana foi dinamizada com a realização
de uma série de espectáculos e outras iniciativas
culturais e com a organização de diversas
actividades destinadas às crianças, aos jovens,
aos profissionais da educação pré-escolar
e do ensino básico e à Terceira Idade. “Todas
as actividades decorreram sem grandes custos”,
conforme salientou o presidente da Câmara,
que agradeceu o apoio gracioso de algumas
empresas de panificação na confecção
do Bolo da Cidade.

Bolo da Cidade foi pretexto para a confraternização
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NOITE CELTA
Concerto dos Roldana Folk e Frei Fado d’El Rei

EXPOSIÇÃO
Estação Arqueológica de Perrelos — 10 anos de
investigação

CONFERÊNCIA
A educação ambiental, por Bárbara Cavalcanti

ANIMAÇÃO INFANTIL
Bricadeiras de ontem e de hoje mobilizam
crianças

ANIMAÇÃO SÉNIOR
Caminhada e convívio

MÚSICA
Recitais de Jovens Solistas

Famalicenses celebraram o aniversário de Famalicão

Aniversário comemorado com sabor
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CÂMARA RECONHECE MÉRITO
DE 17 PERSONALIDADES E INSTITUIÇÕES
1

2

5

6

8

9

11

12

14

15

3

“Em meu nome pessoal
e em nome do Município,
quero expressar a estas
ilustres personalidades
e instituições o meu apreço,
por este reconhecimento
público dos seus méritos
e actividades relevantes,
e agradecer o contributo
que prestaram ao bem
comum e ao engrandecimento
da nossa terra”, afirmou
Armindo Costa.

4

7

10

13

16

17

MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL MÉRITO ECONÓMICO 1 | COUTO & BRANDÃO – PRODUTOS ALIMENTARES LDA. 2 | FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.
3 | LOUROPEL – FÁBRICA DE BOTÕES, LDA. 4 | SASIA – RECICLAGEM DE FIBRAS TÊXTEIS, S.A. MÉRITO DESPORTIVO 5 | GRUPO DESPORTIVO DE CAVALÕES
MÉRITO CULTURAL 6 | CUSTÓDIO OLIVEIRA 7 | QUASI EDIÇÕES MÉRITO DE BENEMERÊNCIA 8 | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA SAMPAIO 9 | JOSÉ BORGES PINTO DE AZEVEDO
MÉRITO AUTÁRQUICO 10 | FRANCISCO XAVIER MARTINS MARQUES DA FONSECA (a título póstumo) 11 | MANUEL CUNHA 12 | RAUL TAVARES BASTOS MEDALHA DE HONRA DO
MUNICÍPIO 13 | ABEL FOLHADELA DE MACEDO 14 | ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este 15 | ESCOLA SECUNDÁRIA D. SANCHO I 16 | JOSÉ MARTINS
MAIA 17 | PEDRO SILVESTRE NAZÁRIO EMÉRICO SOARES
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A MAIOR FEIRA
DE ARTESANATO DO MINHO
CERCA DE 115 MIL PESSOAS VISITARAM O MAIOR CERTAME DE SEMPRE

Gastronomia deliciou famalicenses e turistas

Camilo foi lembrado em vários ofícios

CONFIRMANDO AS expectativas mais
optimistas, a 20ª Feira de Artesanato e
Gastronomia de Vila Nova de Famalicão, que
decorreu de 5 a 14 de Setembro, foi um grande
sucesso. De facto, o mínimo que se pode dizer
é que as cerca de 115 mil pessoas que
passaram pelo antigo campo da feira semanal
deram a resposta mais evidente e positiva ao
investimento que a Câmara Municipal fez num
evento que se consagrou, definitivamente,
como um sucesso, quer do ponto de vista
económico e social, quer na sua afirmação
como o maior cartaz turístico do artesanato e
da gastronomia do Minho. Esta enorme
afluência de público teve, por detrás,
determinados “condimentos” que foram muito
bem “cozinhados” (ou não estivéssemos,
também, diante de um evento gastronómico…)
e que, ainda melhor “servidos”, tiveram o
condão de captar esta extraordinária multidão.
Papel muito importante nesta “estratégia” coube,
como é óbvio, aos artesãos – muito
particularmente aos que estiveram a trabalhar
“ao vivo” –, proporcionando a promoção de um
sector que necessita de ser cada vez mais
acarinhado, preservado e incentivado aos mais
variados níveis. Da cerâmica à escultura e ao
26

ferro forjado, da serralharia à cestaria, da latoaria
à tecelagem, da cantaria aos instrumentos
musicais e aos tamancos, da carpintaria à talha
e ao barro – foi um nunca mais acabar de arte,
de tradição, de saber de experiência feito,
muitas vezes vindo de gerações de antanho,
que foi possível mostrar, promover e vender.
Não só com produções originárias do concelho
– naturalmente em maioria –, mas também de
um pouco de todo o país, sem esquecer as
presenças de Cabo Verde e do Brasil, que
marcaram também momentos especiais.
Mas a organização preocupou-se também em
oferecer a toda a gente que afluiu ao antigo
campo da feira condições adequadas para
que todos aqueles que o desejassem
pudessem provar e saborear as delícias
gastronómicas que são, em muitos casos,
verdadeiras “imagens de marca” das diversas
regiões do país.

Trabalho ao vivo enriqueceu Feira de Artesanato

Foi um nunca mais acabar de arte,
de tradição, de saber de experiência
feito, muitas vezes vindo de gerações
de antanho, que foi possível mostrar,
promover e vender.
Milhares de pessoas passaram todos os dias pela feira

Adufeiras de Monsanto

Emanuel

Vanildo de Pombos

A 20ª EDIÇÃO da Feira de Artesanato e
Gastronomia ficou marcada por uma animação
nunca vista. A Câmara Municipal disponibilizou
um programa de animação que contemplou
espectáculo musicais dirigidos a praticamente
todos os gostos e às diferentes faixas da
população. Esta componente do evento
revelou-se, aliás, como uma das mais
importantes, no sentido de congregar muitos

milhares de pessoas no recinto. Os
espectáculos proporcionados por Vanildo de
Pombos – com o seu forró brasileiro –, a “Noite
de Cabo Verde”, com o grupo Sossabe, o
estrondoso êxito que foi o “show” do popular
cantor Emanuel e ainda a noite em que Zeca
Baleiro encantou outra enorme multidão – eis
apenas alguns exemplos de um programa
aplaudido por muitos milhares de pessoas.

Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo

Zeca Baleiro

Plataforma de encontro e de convívio
entre os famalicenses,
a Feira de Artesanato foi também
palco para onde convergiram
as mais populares e tradicionais
sonoridades lusófonas.

Conjunto Típico Francisco Sousa

Grupo Bandamad
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CONCELHO ESCAPA À VAGA DE INCÊNDIOS
NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO ARDERAM APENAS 45 HECTARES DE FLORESTA
O PRESIDENTE da Câmara
Municipal, Armindo Costa, apresentou, em conferência de imprensa realizada no passado dia 13
de Outubro, o balanço “manifestamente positivo” do Programa
Municipal de Prevenção de Fogos
Florestais 2003, que esteve no
terreno entre 1 de Julho e 30 de
Setembro. Com efeito, no último
Verão, a Protecção Civil registou
a menor área florestal ardida desde 1998, ano em que começou a
funcionar o Programa Municipal
de Prevenção de Fogos Florestais.
SUCESSO “Segundo dados do
Centro Coordenador Distrital do
Serviço Nacional de Bombeiros
e Protecção Civil arderam, em
território famalicense, 45 hectares
de mancha florestal, ou seja,
menos de uma terça parte da
área ardida em 2002”, revelou
Armindo Costa, visivelmente
satisfeito pelo facto de em Vila
Nova de Famalicão ter ardido
“apenas 0,1 por cento do território
concelhio”.
O presidente da Câmara reconheceu que “o sucesso da operação se deve a vários factores,
desde logo ao facto de a região
Norte do país não ter sido tão fustigada pelos incêndios como o restante território nacional”. “Porém
– acrescentou – sem falsa modéstia e com muito orgulho, afirmamos também que o sucesso está
directamente ligado à política de
prevenção desta Câmara e ao extraordinário trabalho desenvolvido pelos elementos da Protecção
Civil Municipal, que, muito
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Vista aérea a partir da nova torre de vigilância de Jesufrei — o verde continua a dominar a paisagem

responsavelmente, souberam tirar
partido dos investimentos feitos.
NÚMEROS Na presença dos
cerca de 40 elementos, a maioria
deles jovens, que integraram o
Programa Municipal de Prevenção de Fogos Florestais, do
vereador da Protecção Civil, José
Santos, e dos comandantes das
corporações de bombeiros Famalicenses, de Famalicão e de Riba
de Ave, Armindo Costa adiantou
que durante o período de tempo
em que durou o programa “a
Protecção Civil de Famalicão
detectou um total de 115 fogos
florestais e 211 queimadas de
diversos tipos”, sendo que,

“destas 326 ocorrências, só 84
justificaram solicitações às
corporações de bombeiros, tendo
as outras sido resolvidas na sua
origem pelas unidades móveis
afectas ao programa municipal”.
“Os números confirmam em
absoluto que a política de prevenção da Câmara Municipal foi decisiva para o sucesso da operação,
acrescentou Armindo Costa, lembrando algumas das medidas
camarárias, tais como a criação de
uma Comissão Especializada de
Fogos Florestais, que permitiu
uma perfeita articulação entre a
Protecção Civil Municipal, as três
corporações de bombeiros do
concelho e a GNR. Além disso,

toda a mancha florestal concelhia
foi protegida através das três
torres de vigia existentes, uma das
quais inaugurada este ano no
monte do Xisto, em Jesufrei. Finalmente, Armindo Costa lembrou
o incansável trabalho desempenhado pelos Saltões (unidades
móveis de prevenção) que ao
longo de três meses percorreram

“Sem falsa modéstia e com
muito orgulho, afirmamos
também que o sucesso está
directamente ligado
à política de prevenção
desta Câmara Municipal
e ao extraordinário
trabalho desenvolvido pelos
elementos da Protecção
Civil Municipal, que,
muito responsavelmente,
souberam tirar partido
dos investimentos feitos.”
62.821 Km, e evitaram que
muitos dos pequenos focos de
incêndio alastrassem, transformando-se em fogos de dimensões
previsivelmente preocupantes” e
“o investimento da Câmara na
abertura e reparação de caminhos
florestais, que facilitaram o acesso
dos bombeiros e das brigadas
móveis à mancha florestal”.

compromisso

FROTA DE “SALTÕES” SERÁ RENOVADA
CONSIDERANDO QUE “os fogos não se combatem, evitam-se!”,
Armindo Costa aproveitou a conferência de imprensa de apresentação
do balanço do Programa Municipal de Prevenção de Fogos Florestais
para anunciar que a Câmara “está já a delinear estratégias para 2004”.
Nesse sentido, o presidente da edilidade – que após a conferência
de imprensa participou num jantar-convívio com todos os elementos
da Protecção Civil famalicense – assumiu desde já o compromisso
de “renovar a frota de veículos motorizados, os famosos ‘Saltões’,
que andam de bouça em bouça, por montes e vales, como autênticos
guardiões da floresta famalicense” e de “ampliar a equipa com a
criação de mais dois ‘Saltões’. Ou seja, no próximo ano teremos mais
duas motorizadas a vigiar a floresta famalicense!

FREGUESIAS | Dezembro 2003

Vila Nova de

Fama icão
Boletim Municipal

BENTE JARDIM-DE-INFÂNCIA PRONTO
ADRO DA IGREJA PAROQUIAL SERÁ REQUALIFICADO

Armindo Costa aplaudido na chegada à Junta de Bente

AS CRIANÇAS da freguesia de
Bente têm à sua disposição, desde
o início do ano lectivo 2002/2003,
um novo e moderno equipamento educativo. O novo
jardim-de-infância abriu as suas
portas à actividade lectiva em
Outubro passado, tendo-se
traduzido num investimento
municipal global de 210 mil euros.
A nova escola está equipada com
duas salas e um refeitório escolar,
que servirá também os alunos da
Escola Básica do Monte (1º Ciclo),
possibilitando, deste modo, a prá-

Câmara investiu 210 mil euros na construção do jardim-de-infância

tica do regime normal de funcionamento, conforme directriz do
Ministério da Educação.
Em visita à freguesia, realizada no passado mês de Abril,
o presidente da Câmara Municipal, destacou “a excelência do
projecto arquitectónico e a sua
articulação com a escola básica
anexa”. Armindo Costa assegurou ainda o avanço dos trabalhos
de beneficiação dos acessos
ao jardim-de-infância, empreitada que já foi concluída pela
Câmara.

VISITA INÉDITA Acompanhado
pelo vereador das Freguesias,
Jorge Carvalho, o presidente da
Câmara foi entretanto recebido de
forma entusiástica por algumas
dezenas de populares, que o esperavam na sede da Junta de Freguesia, onde Francisco Ferreira demonstrou o seu agrado pela visita
de Armindo Costa. “Tanto mais
que, em seis anos como presidente de Junta, é a primeira vez
que a nossa terra recebe a visita
oficial de um presidente da Câmara”, afirmou o autarca de Bente.

Armindo Costa e Jorge Carvalho atentos ao presidente da Junta

O avanço da reconstrução da
Rua dos Murtórios, obra já concluída mediante um investimento
municipal de 40 mil euros, o
arranjo urbanístico da zona envolvente à Igreja Paroquial e o
início do estudo para a instalação da rede de abastecimento
de água à freguesia, “cujas obras
deverão arrancar em meados
do próximo ano”, foram algumas
das novidades que o presidente
da Câmara Municipal deixou
aos autarcas e à população de
Bente.

PARÓQUIA Relativamente
à requalificação urbanística do
adro da igreja, Armindo Costa
garantiu que a obra é para avançar, dada a sua importância e a
relativa facilidade de execução.
Ainda na área envolvente à Igreja,
o presidente da Câmara admitiu
a hipótese de transferir para
a área o polidesportivo previsto para os terrenos anexos ao
jardim-de-infância, dada a disponibilidade da Fábrica da
Igreja na cedência de um terreno
para o efeito.

TELHADO SEDE DA JUNTA EM CONSTRUÇÃO
NOVO JARDIM-DE-INFÂNCIA EM PROJECTO
TELHADO É uma das freguesias que serão contempladas com
um novo jardim-de-infância, ainda no decorrer do actual mandato
autárquico. A garantia foi deixada
por Armindo Costa ao presidente
de Junta de Telhado, António Matos, durante uma visita de trabalho
à freguesia, no dia 14 de Abril,
inserida no programa “Famalicão
– Concelho em Movimento”.
O actual jardim-de-infância de
Telhado está a funcionar junto à
Escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico, em pré-fabricados que não
oferecem as devidas condições
para a prática educativa, situação
que Armindo Costa acredita ser
possível ultrapassar, num curto
espaço de tempo, havendo apenas
que esperar pelos trâmites legais
decorrentes do processo de construção de uma obra pública.
ADRO DA IGREJA Outra das
grandes prioridades aludidas por
António Matos ao presidente da
autarquia é a necessidade de digni-

A nova sede da Junta de Telhado (ao fundo) está em construção

ficação da área envolvente à igreja
paroquial, verdadeira sala de visitas da freguesia, cuja requalificação urbanística constitui um
objectivo para Telhado. A intervenção é algo complexa, dada a
existência de várias edificações na
zona e as próprias condições do
terreno, pelo que Armindo Costa
considerou essencial um levantamento topográfico, tendo disponi-

bilizado os serviços camarários
competentes para o trabalho.
“Queremos encontrar aqui uma
solução harmoniosa, de forma a
transformar este espaço no átrio
da concórdia entre as diversas entidades aqui estabelecidas”, salientou.
SEDE DE JUNTA A sede de Junta de Freguesia, cujas obras estão
em bom ritmo, foi outro dos

Armindo Costa em diálogo com os autarcas de Telhado

pontos abordados na visita de
Armindo Costa a Telhado. Actualmente, os serviços autárquicos da
freguesia estão a funcionar num
antigo edifício no lugar da Igreja,
que não oferece condições de
trabalho. A nova sede da Junta,
que implica um investimento total
na ordem dos 200 mil euros, está
em construção num terreno
próximo, mediante um projecto da

autoria do arquitecto Deolindo
Rodrigues Júnior. A primeira fase
da empreitada já está concluída,
estando em curso a segunda fase
de construção, mediante dois protocolos já estabelecidos entre a
Câmara e a Junta de Freguesia,
no valor global de 110 mil euros,
ficando a conclusão da obra para
uma terceira fase da operação,
previsto para 2004.
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Armindo na Urbanização de Valdossos em construção

Câmara apostou na rede viária da freguesia

Autarcas na Escola Básica do Sapugal

FRADELOS GRANDES INVESTIMENTOS EM CURSO
CÂMARA MUNICIPAL APOIA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO SOCIAL
O INVESTIMENTO municipal
em obras realizadas ou em curso
neste mandato autárquico na
freguesia de Fradelos ascende a
cerca de 3,4 milhões de euros. Em
visita à freguesia realizada em
Maio deste ano, o presidente da
Câmara pôde constatar a aplicação
do avultado investimento, que faz
de Fradelos “uma das freguesias
onde este Executivo mais investiu
até hoje”.
Desde logo, sobressaem as
obras de construção de 45 novos
fogos unifamiliares da Urbanização de Valdossos, um projectomodelo ao nível da habitação
social, que prevê a edificação de
um equipamento desportivo e de

um equipamento social de apoio,
num investimento total de 2,4
milhões de euros. De visita ao local, o presidente da Câmara Municipal, que se fazia acompanhar
pelo presidente da Junta de
Freguesia, Manuel Loureiro, pelo
vereador das Freguesias, Jorge
Carvalho, e pelo vereador da
Habitação, Jorge Paulo Oliveira,
congratulou-se pelo bom andamento dos trabalhos e pela exemplaridade do projecto, que, disse,
“alia a qualidade de construção a
uma forte preocupação social”. A
Educação esteve também em
destaque na visita de trabalho a
Fradelos, com Armindo Costa a
marcar passagem pela Escola

Básica de Valdossos e pela Escola
Básica e do Ensino Mediatizado
do Sapugal, onde a Câmara investiu mais de 174 mil euros na construção de balneários, reparação
do edifício e arranjos exteriores,
estando actualmente a construir
uma biblioteca escolar (ver página
37). Armindo Costa dialogou com
os alunos e ouviu alguns pedidos,
tendo garantido total atenção para
com os problemas avançados.
ACESSIBILIDADES A comitiva
autárquica esteve também de
visita à Estrada Municipal 1496,
entre os lugares de Corga e Pedras
Ruivas, uma artéria que atravessa
toda a freguesia, recentemente

pavimentada mediante um investimento municipal superior a
716 mil euros, obra que incluiu o
arranjo dos acessos à Casa da
Cultura e de uma rua no lugar de
Outeiro do Sino. Entretanto,
destaca-se a execução de mais dois
contributos importantes para uma
freguesia mais acessível, nomeadamente, a rectificação do Caminho Municipal 1456-2, entre
Pedras Ruivas e a Lage, num
investimento de 42.298 euros, e a
beneficiação dos acessos à EB 1
de Valdossos, mediante um investimento de dois mil euros.
SOLIDARIEDADE E como não
há verdadeiro desenvolvimento

sem um efectivo investimento em
infra-estruturas sociais, Armindo
Costa garantiu o apoio da Câmara
para a construção de um Centro
Social, conforme vontade expressa pelo pároco local. O autarca famalicense achou mesmo
“muito bem escolhida” a localização apontada para o efeito, tendo assegurado, desde já, o pagamento do projecto por parte da
autarquia.
Motivo de análise atenta foi
também o alargamento do cemitério paroquial, intervenção que
urge e para a qual Armindo Costa
se mostrou receptivo, estando em
curso as negocições para a aquisição do respectivo terreno.

REQUIÃO OBRAS EM VÁRIAS FRENTES
NOVA URBANIZAÇÃO COM 12 HABITAÇÕES SUBSTITUI ILHA DO OUTEIRO
A CÂMARA vai lançar a construção de 12 habitações no Lugar
de Outeiro, em Requião. A nova
urbanização vai substituir a conhecida “ilha de Requião”, onde durante muitos anos viveram várias
famílias em condições desumanas.
As barracas existentes no local foram já demolidas pelas máquinas
da Câmara Municipal, no passado
dia 30 de Outubro, depois de terem sido realojadas em imóveis
do parque habitacional do município as pessoas que ali residiam.
A obra, inserida no programa
municipal “Mudar de Casa, Mudar de Vida” implica um investimento camarário de 962 mil euros
na aquisição das habitações e
prevê, a edificação de mais quatro
habitações no Bairro de S. Vicente,
em Gavião, que irão substituir
dois pré-fabricados aí existentes e
em péssimo estado de conservação.
A intervenção foi apresentada
em Requião, no dia 29 de Maio,
numa jornada de trabalho
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Diálogo com as crianças na Escola Básica do Mosteiro

realizada por Armindo Costa na -infância, num investimento de
211 mil euros. Entretanto, na
freguesia.
Escola Básica do Mosteiro (1º
EDUCAÇÃO Na sua passagem Ciclo) decorreram obras de
por Requião, o presidente da reparação do edifício e construCâmara teve ainda a oportunidade ção de um espaço polivalente
de se inteirar do andamento de que, entre outras funções, irá
várias intervenções municipais ser vir de refeitório escolar
para os alunos do 1º Ciclo e do
em curso.
Ao nível da educação, a Câ- jardim-de-infância, mediante
mara Municipal tem em fase de apoio da Câmara Municipal no
conclusão o novo jardim-de- valor de 20 mil euros.

As barracas da ilha do Outeiro foram demolidas em 30-10-2003

ACESSIBILIDADES Ao nível
da rede viária, José Couto
Faria, presidente da Junta de
Freguesia, conduziu Armindo
Costa em visita às obras de
reconstrução da Rua do Couce,
onde decorrem os trabalhos de
alargamento e reconstrução de
muros, numa intervenção que
já mereceu da parte da Câmara a transferência protocolar
de 45 mil euros.

Armindo Costa viu as obras
de construção da nova capela
mortuária da freguesia, uma empreitada da Fábrica da Igreja de
Requião e os trabalhos de reabilitação do cemitério paroquial,
que mereceu uma verba camarária de perto de 27 mil euros. No
plano desportivo, o edil reuniu
com os dirigentes do Grupo
Desportivo 1º de Maio, cujas
instalações visitou.

FREGUESIAS | Dezembro 2003

Vila Nova de

Fama icão
Boletim Municipal

ABADE DE VERMOIM POLIDESPORTIVO JUNTO À ESCOLA
ESCOLA BÁSICA DA IGREJA EQUIPADA COM PARQUE INFANTIL
anexo à Escola Básica da Igreja,
confor me pretende Augusto
Martins.

A educação esteve em destaque na visita de Armindo Costa a Abade de Vermoim

ABADE DE Vemoim poderá vir
a ter um espaço polidesportivo
num curto espaço de tempo. A
garantia foi deixada pelo presidente da Câmara, em Junho
passado, ao presidente de junta
local, Augusto Martins, que
elegeu a edificação desta infraestrutura como uma das maiores
necessidades da freguesia. “Abade
de Vermoim não possui um único
metro quadrado de espaço para
a prática desportiva. É uma luta
de há 20 anos que gostaria de ver

terminada ainda durante este
mandato”, justificou Augusto
Martins, que recebeu a visita
de Armindo Costa e de Jorge
Car valho, vereador das Freguesias, no âmbito do programa Famalicão - Concelho em
Movimento.
De acordo com as indicações
fornecidas pelo presidente da
Câmara, o polidesportivo será
uma realidade a partir do momento em que a Junta de Freguesia disponibilizar um terreno

EDUCAÇÃO
Entretanto,
Armindo Costa foi confrontado
com a necessidade de instalação
de um jardim infantil no recreio
da Escola Básica da Igreja, tendo
garantido a sua instalação imediata, compromisso já executado, mediante um investimento
municipal de cerca de 2,5 mil
euros.
Na mesma escola, decorreram
as obras de construção de uma
cantina escolar, que implicaram
um investimento municipal 12,8
mil euros.
Da visita a Abade de Vermoim, constou ainda a análise
de vários projectos relacionados
com a rede viária da freguesia,
tendo a Câmara Municipal
assegurado a resolução dos
problemas mais prementes,
conforme solicitação da Junta
de Freguesia.
PROGRESSO No final da visita,
Armindo Costa assegurou que

Abade de Vermoim, tal como
grande parte das freguesias do
concelho, “trilhará o caminho do
progresso e do desenvolvimento
sustentável”.
“Peço apenas alguma compreensão para o facto de não ser possível fazer em quatro anos, tudo
aquilo que outros não fizeram
durante 20 anos”, acrescentou.
Recorde-se que a Câmara tem

neste momento em execução a
instalação da rede de abastecimento de água à freguesia de
Abade de Vermoim, numa empreitada que serve também as vizinhas freguesias de Cabeçudos,
Esmeriz e Lagoa. Esta nova rede
tem uma extensão de 31 quilómetros e implica um investimento
de cerca de 703 mil euros (mais
de 140 mil contos).

IGREJA RENOVADA
O PRESIDENTE da Câmara Municipal esteve em Abade de Vermoim,
na passado dia 21 de Setembro,
para se associar à inauguração
da renovação da igreja paroquial.
A intervenção implicou um investimento de 125 mil euros, tendo
a Câmara Municipal apoiado a
intervenção com um protocolo de
10 mil euros. A cerimónia foi
presidida pelo Arcebispo Primaz
de Braga, D. Jorge Ortiga, e contou com a presença das entidades
civis e religiosas da freguesia e de
muitos populares que não quiseram perder o momento festivo.

MOGEGE CENTRO VAI SER REVITALIZADO
APOSTA NA HABITAÇÃO COM O LOTEAMENTO DE PITELAS
A CÂMARA vai ajudar a Junta
de Freguesia de Mogege a revitalizar a zona central da freguesia,
mediante a requalificação urbanística do acesso que liga a igreja
paroquial à Via Intermunicipal
(VIM), entre Joane e Vizela. O
presidente da Câmara concordou
com o projecto apresentado,
tendo apenas discordado com a
construção de uma rotunda na
VIM, uma vez que, considerou,
“a edificação dessa infra-estrutura
tornaria o local ainda mais perigoso do que já é”.
O assunto esteve em análise
durante uma visita de trabalho de
Armindo Costa à freguesia, realizada a 5 de Junho passado. Na
altura, o presidente da Câmara
(em total concordância com a
ideia apresentada com o autarca
local, Manuel Pimenta), considerou mesmo que a revitalização
do centro da freguesia “é um
projecto que faz todo o sentido”,
uma vez que “irá tornar a zona
central de Mogege mais atractiva
e funcional, criando condições para

Comitiva camarária foi recebida na sede da Junta de Freguesia

a sua afirmação como verdadeiro
centro cívico”.
HABITAÇÃO SOCIAL A passagem de Armindo Costa por
Mogege ficou ainda marcada pela
alienação de lotes do Loteamento
Municipal de Pitelas. Na cerimónia pública de alienação, que contou com a presença do vereador
da Habitação, Jorge Paulo
Oliveira, a Câmara procedeu à

venda de dois dos cinco grupos
disponíveis, por um valor superior
a 118 mil euros, mais 24 mil do
que o preço de licitação. Os 10
lotes vendidos correspondem à
área destinada à construção de
edifícios unifamiliares.
Entretanto, durante a visita de
trabalho e à semelhança daquilo
que tem sido sempre uma
preocupação de Armindo Costa,
o autarca famalicense contactou

Visita à Escola Básica da Boca do Monte

de perto com a comunidade
educativa, tendo marcado passagem no jardim-de-infância e na
Escola Básica da Boca do Monte
(1º Ciclo), onde registou as
necessidades existentes.
OBRA FEITA Saliente-se que,
em Mogege, a Câmara já investui
na pavimentação e rectificação de
algumas artérias importantes da
freguesia, como o acesso de

ligação ao Centro Social (investimento de 3 mil euros), a Rua do
Covo (10 mil euros) e a Avenida
de Santa Marinha (12.500 euros).
Recorde-se que já no ano
passado haviam sido concluídas
as obras de pavimentação da
Estrada Municipal 574-2, entre a
ponte do Rio Pelhe, em Joane,
e a Igreja Paroquial de Mogege,
num investimento de 256,594
mil euros.
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Problemas da educação na agenda de Armindo Costa

Armindo foi o primeiro presidente a visitar a Escola Sede nº 1

Torneio do Operário FC voltará a ser apoiado em 2004

FAMALICÃO INTERVENÇÃO NO PARQUE ESCOLAR
ESCOLAS BÁSICAS DA CIDADE SÃO PRIORIDADE DE ARMINDO COSTA
A CÂMARA está a intervir no
parque escolar do 1º Ciclo do
Ensino Básico da sede do município, em particular nas escolas
Sede nº 1 e Sede nº 2. Em visita
de trabalho à freguesia de Vila
Nova de Famalicão, realizada no
dia 12 de Junho, Armindo Costa
garantiu o melhoramento das
condições físicas daquelas escolas,
depois de confrontado com o seu
mau estado de conservação. Neste
momento, a Câmara Municipal já
procedeu a uma série de pequenas
intervenções, como a pintura do
espaço interior da Escola Sede nº2

e o arranjo do soalho e vedações
da Escola Sede nº 1, estando a ser
preparada, entretanto, uma intervenção de fundo, que devolva as
condições ideais ao desenvolvimento da prática educativa.
A constatação do abandono a
que foram votadas estas escolas,
facto bem patente no rol interminável de problemas apresentados pelos professores, levou
mesmo o presidente da Câmara
Municipal a falar com mais
determinação, garantindo uma
total atenção para com a questão
do parque escolar da cidade.

Depois de visitar os referidos estabelecimentos de ensino e de ouvir
os professores, Armindo Costa,
que foi o primeiro presidente da
Câmara a visitar a Escola Sede nº
1, não teve dúvidas em considerar
que “o concelho esteve, de facto,
parado ao longo de 19 anos”.
ACESSIBILIDADES Na vista
de Armindo à freguesia de Vila
Nova de Famalicão, o domínio das
acessibilidades também fez parte
da agenda de trabalhos, com a
apresentação do projecto de
construção de um novo túnel

rodoviário sob a Linha do Minho, no
lugar de Santo Adrião.
A empreitada, inserida nas
obras de modernização da Linha
do Minho, tem um custo estimado
de 350 mil euros, sendo 233 mil
euros da REFER e os restantes
120 mil da Câmara.
Recorde-se que, para o local,
estava prevista a construção de
uma passagem inferior apenas
para peões, tendo a Câmara
conseguido a reformulação do
projecto inicial, conforme era
vontade expressa dos moradores
da zona norte da cidade.

OPERÁRIO FC Nas instalações
do Operário Futebol Clube,
associação desportiva da zona
norte da cidade, que, entre outras
actividades, organiza o consagrado torneio infanto-juvenil de
futebol “Primavera Desportiva”,
Armindo Costa foi contemplado
pela direcção do clube com uma
placa de agradecimento pela visita
efectuada às instalações. O presidente da Câmara garantiu que a
autarquia retomará em 2004 o
apoio ao torneio “Primavera
Desportiva”, que a Câmara
anterior suspendera em 2001

GAVIÃO PRAIA FLUVIAL NAS MARGENS DO RIO PELHE
CONSTRUÇÃO DA VARIANTE NASCENTE À CIDADE REVOLUCIONA ACESSIBILIDADES
GAVIÃO PODERÁ ter uma
praia fluvial nas margens do rio
Pelhe, entre o lugar da Ponte e
o lugar de Moledo, passando
pela Viela dos Moinhos. A pretensão apresentada pelo presidente da Junta de Freguesia, António
Ribeiro, ao presidente da Câmara,
foi acolhida positivamente, tendo
Armindo Costa avançado mesmo com a possibilidade de “haver
já uma intervenção no terreno

durante o próximo ano”.
A pronta resposta de Armindo
Costa não está alheia à sua visível satisfação, quando confrontado com a recuperação
ambiental do Rio Pelhe, fruto
da campanha de sensibilização
e acção fiscalizadora que a
Câmara e a Junta empreenderam e da implementação do
Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA),

que faz a recolha e tratamento de
efluentes industriais.
Para avançar com a elaboração do projecto, que prevê também a recuperação dos seis
moinhos existentes na Viela dos
Moinhos, a Junta vai contar com
a acção dos arquitectos paisagistas da autarquia, cuja disponi
bilidade para o efeito foi desde
logo garantida pelo presidente da
Câmara.

deslocar a vários pontos da
freguesia, onde decorrem ou vão
decorrer obras de iniciativa municipal ou com o apoio municipal,
nomeadamente a rectificação e
repavimentação de Estrada
Municipal nº 571-2, entre Gavião
e Nine (investimento de 403 mil
euros), a pavimentação da Rua
de Sanfins (20 mil euros), a rectificação da Viela dos Moinhos e
Pontilhão (20 mil euros), as obras

do alargamento do recreio da
EB1 de Gavião (25 mil euros) e a
execução dos trabalhos de
vedação do recreio do novo
jardim-de-infância (mais de dois
mil euros).
Finalmente, o presidente da
Câmara deslocou-se às obras de
construção da Variante Nascente,
infra-estrutura rodoviária que promete revolucionar as acessibilidades à freguesia e à cidade.

NECESSIDADES Na visita a
Gavião, realizada em 20 de Junho,
precisamente o Dia da Freguesia,
António Ribeiro aproveitou ainda
para dar a conhecer a necessidade
de se proceder ao arranjo urbanístico do adro da igreja paroquial
e à requalificação do espaço envolvente à capela de S. Vicente.
O presidente da Câmara reconheceu as necessidades, tendo referido que a Câmara procederá à sua
execução, logo que possível.
Presidente com crianças na Escola Básica 2.3 D. Maria II
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OBRA FEITA Armindo Costa
teve ainda a oportunidade de se

Autarcas com a população no lugar de Moledo
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RIBA DE AVE PARQUES PARA CRIANÇAS E JOVENS
CEMITÉRIO PAROQUIAL VAI SER ALARGADO

ARMINDO SENSIBILIZADO
COM MORADORES DA SOBREIRA
Na deslocação a Riba de Ave,
o presidente da Câmara
Municipal passou pelo lugar
da Sobreira, concelho de Guimarães, cuja população há
muitos anos reivindica a sua
integração em Riba de Ave.
Armindo mostrou-se consciente da complexidade do
processo e recusou uma
polémica com Guimarães por
causa do problema. Contudo,
o autarca assinalou que os
deputados famalicenses na
Assembleia da República já
foram sensibilizados para o
problema. “A vontade das
pessoas deveria ser respeitada”, referiu Armindo Costa,
salientado não ser “justo que
aquelas pessoas continuem
a pertencer à freguesia de
Serzedelo, uma vez que têm
os filhos nas escolas de Riba
de Ave, vão ao médico e à missa
a Riba de Ave e até recebem
água de rede pública do concelho de Famalicão”.

A VILA de Riba de Ave terá um
novo espaço público de lazer, que
integrará uma área ajardinada e
um parque radical destinado à
juventude. O projecto, que será
implantado num terreno disponível no Largo do Ribeirinho, foi
apresentado pela Junta de Freguesia à Câmara Municipal
no passado dia 15 de Julho, durante uma visita de trabalho do
presidente do município à freguesia. Armindo Costa gostou da
ideia avançada pelo autarca local
Armando Carvalho, tendo garantido o apoio da Câmara na
criação do equipamento.
Simultaneamente, Armindo
garantiu a instalação de um parque
infantil no Jardim-de-Infância de
Riba de Ave, cujos equipamentos,
já adquiridos pela Câmara
Municipal, serão instalados
durante as férias deste Natal.
CEMITÉRIO O alargamento do
cemitério paroquial foi outro dos
temas em destaque na jornada de
trabalho do presidente da Câmara
na vila ribadavense. Reconhecendo a urgência da obra,
Armindo Costa deixou a garantia

Armindo Costa brincou com as crianças no jardim-de-infância

de que a Câmara vai proceder
rapidamente às negociações com
os proprietários dos terrenos
indicados para o efeito, até porque,
“neste momento é a necessidade
mais preocupante da vila”.
Contudo, as necessidades de
Riba de Ave não se ficam por
aqui. Consciente de que “uma vila
como Riba de Ave, essencialmente urbana, já deveria ter concluídas as redes de saneamento
básico e de abastecimento de
água”, Armindo Costa deixou a
garantia de que a Câmara irá desenvolver todos os esforços para
responder a estas necessidades
básicas da população.

Armindo Costa na Biblioteca Municipal Narciso Ferreira

A mesma determinação demonstrou Armindo Costa, quando
confrontado com o elevado número de crianças em lista de espera para frequentarem o jardim-de-infância da freguesia, inaugurado em 2002. A criação de
uma nova sala da aulas, que se
juntaria às duas já existentes, é a
medida imediata que se pretende
aplicar, ficando os serviços competentes encarregados de estudar
a melhor forma para o fazer.
POLIDESPORTIVO Ao nível
da obra feita, a comitiva esteve
de visita ao novo polidesportivo
paroquial, cujas obras foram

apoiadas pela Câmara, com 30 mil
euros, e pela Junta de Freguesia,
com 2500 euros. Armindo Costa
foi também recebido pelo pároco
de Riba de Ave, tendo este apresentado um projecto de reabilitação da residência paroquial,
que passa, nomeadamente, pela
criação de uma galeria paroquial
destinada a exposições.
Entretanto, a comitiva partiu
para um périplo por várias artérias
de Riba de Ave que estiveram
sujeitas a obras de beneficiação,
confirmando que existe ainda
trabalho para fazer, mas também,
que a vila está bem mais acessível
do que há uns meses atrás.

CASTELÕES CONJUNTO PATRIMONIAL VALORIZADO
ARRANJO DO ADRO DA IGREJA PAROQUIAL EM ESTUDO
O AQUEDUTO e a casa da
Quinta de S. Tiago, em Castelões,
são imóveis de interesse público
nacional. Esta foi a grande novidade que o presidente da Câmara
Municipal levou à freguesia de
Castelões, numa visita de trabalho
inserida no programa municipal
Famalicão – Concelho em
Movimento, em Julho passado.
O reconhecimento do valor
patrimonial destes dois imóveis
pelo Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR),
uma pretensão antiga da população da freguesia, deixou o
presidente da Junta local,
Fransisco Sá, “muito satisfeito” e
convicto de que, “a curto prazo,
este será um local de visita
obrigatória no concelho de Vila
Nova de Famalicão”.
Para isso, a comitiva autárquica liderada por Armindo Costa
demorou-se numa visita atenta à
zona circundante ao património
agora classificado, tendo sido assumido por todos os responsáveis

do património agora classificado, pelo que a intervenção terá
que ser cuidada e perfeitamente integrada em toda a área
envolvente.

Autarcas analisam projecto de valorização do adro da igreja

presentes o desafio de “rapidamente” se intervir na limpeza e
embelezamento de toda a área.
Para Armindo Costa, “a classificação deste património arquitectónico é muito importante, não
só porque valoriza este espaço e
a freguesia de Castelões, mas também porque é garantia da sua
preservação”.

ADRO DA IGREJA O arranjo
urbanístico do adro da igreja
paroquial foi outros dos temas
dominantes da visita de Armindo
a Castelões, intervenção que será
desenvolvida numa conjugação de
esforços entre a Câmara, Fábrica
da Igreja e Junta de Freguesia.
A área anexa está inserida
dentro dos 50 metros de protecção

ACESSIBILIDADES A rede
viária de Castelões esteve também
em análise, tendo Armindo Costa
garantido que a Rua do Rio será
reconstruída em breve. Quanto
à pavimentação da Estrada
Municipal nº 510, entre Castelões
e Ruivães, o autarca famalicense
reconheceu a necessidade de
uma intervenção, pelo que adiantou que o projecto avançará dentro de pouco tempo.
Por último, Armindo Costa
esteve de passagem pela Associação Desportiva de Castelões,
onde entregou um cheque de 5
mil euros resultante de um
protocolo com a autarquia para
ajudar a custear as obras de
construção da nova sede da
associação, inaugurada em Julho
passado.

INTERESSE PÚBLICO
A casa e aqueduto da Quinta de
Santiago formam um conjunto
arquitectónico indissociável.
Julga-se que a edificação do
aqueduto (ver página 36) remonta
ao século XVIII para condução de
água de duas linhas para a quinta.
Implantado no sentido noroestesudeste, com 17 arcos, aparentemente de volta inteira, esta construção encontra-se num estado
de conservação muito bom. A
Casa de S. Tiago é uma casa senhorial, com piso térreo, andar
nobre e sótão, que também se
encontra em óptimo estado de
conservação. Trata-se de um
exemplar da arquitectura nobiliárquica com base no século
XVII, enxertos no séc. XVIII, e
possivelmente em séculos anteriores, dada a existência de vestígios que o indiciam e que necessitam de ser confirmados com
prospecções arqueológicas.
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BRUFE NA CALHA DO PROGRESSO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL E PAVILHÃO MULTIUSOS GARANTE DESENVOLVIMENTO HARMONIOSO
A DUPLICAÇÃO e modernização da Linha do Minho, a repavimentação da estrada entre Sistães
e a estação de Famalicão da CP e
a construção de uma nova via rápida, entre Louredo (Calendário)
e a Rotunda de Sistães são três
investimentos em acessibilidades
que, a juntar à construção do
pavilhão multiusos e ao centro
social da paróquia, vão transformar para melhor a qualidade
de vida na freguesia de Brufe,
segundo anunciou o presidente
da Câmara durante uma visita
de trabalho à freguesia, no
passado dia 4 de Setembro. Isto,
a acrescentar a um investimento
de 460 mil euros na sede da Junta
de Freguesia e no jardim-deinfância, equipamentos inaugurados este ano.
Acompanhado pelo autarca
local, Amável Santos, pelo pároco,
padre Vítor Morais, e pelo vereador das Freguesias, Jorge Carva-

As obras do pavilhão multiusos de Brufe estão a decorrer em bom ritmo

lho, Armindo Costa salientou que
a nova acessibilidade de ligação
entre Louredo e Sistães será uma
via rápida que servirá a população
brufense e irá melhorar o acesso
ao interior da cidade. A obra está
ainda em fase de projecto, mas
Armindo Costa garante a sua
execução logo que seja possível,
até porque se trata “de uma obra
estruturante para a cidade e,

sobretudo, para a freguesia de
Br ufe, pois permitirá fixar a
população”.
Mais perto de ser tornar uma
realidade é a reconstrução da
antiga Estrada Nacional 204-4,
entre a Rotunda de Sistães e a
Estação da CP, uma importante
via de entrada na cidade. O concurso público para a realização
da empreitada já foi aberto,

A Câmara está a investir na ampliação do cemitério

estipulando uma base de execução
de 231 mil euros e estabelecendo
um prazo de execução de 150 dias.
A obra inclui ainda uma passagem superior sobre a Linha do
Minho, cuja constr ução, da
responsabilidade da Refer, já
concluída.
Nota significativa da visita de
trabalho a Brufe foi a passagem
pelas obras de construção do

Centro Social e Paroquial de Brufe
(que inclui um pavilhão multiusos),
uma empreitada iniciada em
Outubro de 2002, que implica
um investimento total de cerca de
2,5 milhões de euros e que conta
com o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente com um
subsídio de 250 mil euros. Entretanto, prosseguem as obras de
alargamento do cemitério.

OUTIZ MELHORES ACESSIBILIDADES
ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE OUTIZ VAI SERVIR A JUVENTUDE DA FREGUESIA
A CÂMARA Municipal vai
proceder a obras de beneficiação
da Estrada Municipal nº 572, uma
importante via de comunicação
que liga a freguesia do Louro a
Ribeirão, atravessando também
as freguesias de Outiz e Vilarinho
das Cambas, numa extensão total
de 6,5 quilómetros.
O anúncio da empreitada foi
feito em Setembro passado pelo
presidente da Câmara, durante
uma visita de trabalho à freguesia
de Outiz, uma das beneficiadas
com esta importante intervenção.
Motivo de análise atenta por

parte dos autarcas foi também o
imóvel da antiga estação ferroviária, desactivado há vários anos,
na sequência do encerramento da
linha Famalicão-Póvoa de Varzim.
A Junta de Freguesia e a Câmara concordam que o espaço
deve ser requalificado e dimensionado para a ocupação de tempos
livres da juventude. Para isso, ficou definido o arranque do processo de negociação com a Refer,
entidade proprietária do imóvel,
com vista à cedência ao município
daquelas instalações.
Na sua visita de trabalho a

A antiga estação de Outiz poderá dar lugar a um espaço para os jovens
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Outiz, Armindo Costa passou
também pela Escola Básica de Gemunde, onde deixou o compromisso de executar algumas obras
de beneficiação, e pelo Parque
Desportivo Jorge Reis, onde se
encontrou com dirigentes da
Associação Desportiva Cultural e
Recreativa de Outiz.
Entretanto, Adolfo Oliveira
deu a conhecer à comitiva autárquica o desejo da freguesia na
criação de uma quinta pedagógica
ou de um parque ambiental numa
grande área agrícola localizada
em Gemunde.
O presidente da autarquia gostou do projecto e reconheceu a
sua importância. Contudo, explicou a Adolfo Oliveira que a autarquia não pode, neste momento,
envolver-se financeiramente num
projecto desta natureza e com esta
dimensão, uma vez que a prioridade actual está centrada “na
resposta às necessidades básicas
das populações, designadamente,
em termos ambientais, na construção de novas redes de abastecimento de água e de saneamento
básico e na modernização das
infra-estruturas existentes”.

Alargamento do cemitério de Gemunde correpondeu a um ivestimento de 70 mil euros

CEMITÉRIO DE GEMUNDE ALARGADO
O PRESIDENTE da Câmara Municipal foi uma das presenças, em
Junho passado, na cerimónia de bênção do alargamento do cemitério
de Gemunde, em Outiz. O novo espaço correspondeu a um
investimento de 70 mil euros, totalmente suportado pela Câmara
Municipal, sendo previsível que responda às necessidades desta
parte da freguesia de Outiz, “por um período de 40 anos”. De acordo
com Adolfo Oliveira, presidente da Junta local, “esta era uma obra há
muito tempo esperada pela população de Gemunde, habituada a ter
capela e cemitério próprios”. Armindo Costa realçou precisamente a
necessidade de respeitar a tradição e a população que mora na zona
da Nossa Senhora da Guia, desde sempre servida por um cemitério,
tendo referido mesmo que “a ampliação do cemitério era uma obra
que se impunha”.
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ANTAS
Pavimentação da Rua do Senhor da Agonia

ABADE DE VERMOIM
Reconstrução da Estrada Municipal nº 573

ARNOSO SANTA MARIA
Reconstrução da Rua das Grelhas

ARNOSO SANTA EULÁLIA
Pavimentação da Rua do Este

AVIDOS
Construção de Jardim-de-Infância

BENTE
Pavimentação da Rua de Casais

BAIRRO
Nova Estação Ferroviária de Caniços (Linha Lousado-Guimarães)

BRUFE
Requalificação da Rotunda do Marco
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CABEÇUDOS
Construção do Centro Social

CALENDÁRIO
Renovação da Rua do Louredo

CARREIRA
Alargamento e modernização do Cemitério Paroquial

CAVALÕES
Pavimentação da Avenida da Veiga

CASTELÕES
Classificação do Aqueduto de Santiago como imóvel de interesse público

CEIDE SÃO PAIO
Reconstrução da Travessa da Boavista

CEIDE SÃO MIGUEL
Pavimentação da Rua da Tapada
36

DELÃES
Área de Estacionamento na Escola do Loureiro
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ESMERIZ
Piso sintético no Polidesportivo da A. D. de Esmeriz

FRADELOS
Construção de Biblioteca Escolar na Escola do Sapugal

GONDIFELOS
Beneficiação do Jardim-de-Infância da Igreja

GAVIÃO
Alargamento do recreio da Escola Básica de Gavião

JESUFREI
Rectificação do Caminho Municipal nº 1482-1

JOANE
Renovação Urbana da Rua e Largo de S. Bento

LANDIM
Requalificação Urbanística do Parque das Tílias

LAGOA
Pavimentação da Travessa de Cambães de Baixo
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LEMENHE
Pavimentação da Rua Nossa Senhora do Carmo

LOURO
Construção de Viaduto rodoviário sobre a Linha do Minho

LOUSADO
Reconstrução da Rua da Estação

MOGEGE
Pavimentação da Rua do Covo

MOUQUIM
Beneficiação do Parque Desportivo Arnaldo Fernandes

NINE
Construção do Polidesportivo de Coura

OLIVEIRA SANTA MARIA
Alargamento do Cemitério

OLIVEIRA SÃO MATEUS
Instalação de aquecimento na Escola Básica de Santana (1º Ciclo)
38

OUTIZ
Reconstrução da Rua Joaquim Vilaça da Silva
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PEDOME
Terreno para a nova Escola Básica Integrada (EBI) de Pedome

PORTELA
Pavimentação da Rua do Calvário e Rua do Bico

REQUIÃO
Construção de Jardim-de-Infância

RIBA DE AVE
Pavimentação da Rua do Conde de Riba de Ave

POUSADA DE SARAMAGOS
Reconstrução da Ponte Nova

RIBEIRÃO
Requalificação de rotunda na Estrada Municipal nº 572-1

SÃO SIMÃO DE NOVAIS
Construção da rede de saneamento básico

RUIVÃES
Reconstrução da Estrada Municipal nº 573
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SÃO TIAGO DA CRUZ
Renovação da Escola da Boavista

SEZURES
Reabilitação do Parque de S. Vicente (3ª fase)

TELHADO
Reconstrução da Rua do Souto

VALE SÃO COSME
Execução do projecto do futuro Centro Social e Paroquial

VALE SÃO MARTINHO
Arranjos exteriores do jardim-de-infância

VERMOIM
Alargamento da Rua da Presa

VILA NOVA DE FAMALICÃO
Construção de viaduto rodoviário sobre a Linha Ferroviária do Minho (ligação a Brufe)
40

VILARINHO DAS CAMBAS
Construção da Rotunda de Meães
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA REFERENTES AOS MESES
DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2003

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 12 DE FEVEREIRO DE 2003
ACTA Nº 03 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
1 – “FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE/ATRIBUIÇÃO
DE VOTO DE LOUVOR”
Deliberado por unanimidade, aprovar o voto de louvor
proposto e dar conhecimento público aos órgãos sociais
do F. A. C. e à comunidade famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “RECTIFICAÇÃO DO TEOR DA PROPOSTA
APRESENTADA E, APRECIADA EM REUNIÃO DE
EXECUTIVO MUNICIPAL DE 15 DE JANEIRO DE 2003/
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, rectificar a proposta aprovada na reunião
de quinze de Janeiro de dois mil e três, referente a este
assunto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE DO AVE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder em conformidade com os pontos um, dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, submeter o assunto
à Assembleia Municipal para os devidos efeitos, bem
como aprovar a acta em minuta nesta parte.
3 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DO ANTIGO QUARTEL DA
REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAMALICÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, autorizar a abertura de concurso público internacional, para a celebração de contrato de locação financeira
nos termos do disposto no número 1, do artigo 80º. e
alínea b) do artigo 190º. do decreto-lei número 197/99 de
8 de Junho.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelas
listas do MAF/PF e Partido Socialista, que apresentaram
individualmente declaração de voto do seguinte teor:
4 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM 2.080M 2 ANTIGO COLÉGIO CAMILO CASTELO BRANCO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, autorizar a abertura de concurso público internacional, para a celebração de contrato de locação financeira
nos termos do disposto no número 1, do artigo 80º. e
alínea b) do artigo 190º. do decreto-lei número 197/99 de
8 de Junho.
- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
5 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
6.300M 2 – LUGAR DA IGREJA VELHA – BAIRRO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
para a celebração de contrato de locação financeira nos
termos do disposto no número 1, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99 de 8 de Junho.
- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
6 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
7.690M2 – “BOUÇA DA AGRA OU MONTE DA POSTA” –
BENTE”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
para a celebração de contrato de locação financeira nos
termos do disposto no número 1, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99 de 8 de Junho.

- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
7 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
805M2 – QUINTA DA IGREJA – BRUFE, DESTINADO A
ZONA DE ESTACIONAMENTO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta apresentada, autorizar a abertura de concurso limitado sem
apresentação de candidaturas, para a celebração de
contrato de locação financeira nos termos do disposto
no número 4, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99
de 8 de Junho.
- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
8 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
2.227M2 – QUINTA DA IGREJA – BRUFE, DESTINADO
A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
para a celebração de contrato de locação financeira nos
termos do disposto no número 1, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99 de 8 de Junho.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelas
listas do MAF/PF e Partido Socialista, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
9 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
6.800M2 – BOUÇA DA FARRAPA – CARREIRA”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
para a celebração de contrato de locação financeira nos
termos do disposto no número 1, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99 de 8 de Junho.
- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
10 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE TERRENO COM
10.635M 2 , SITO EM CASA NOVA – OLIVEIRA SANTA
MARIA”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público
internacional, para a celebração de contrato de locação
financeira nos termos do disposto no número 1, do artigo
80º. e alínea b) do artigo 190º. do decreto-lei número
197/99 de 8 de Junho.
- 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, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
11 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA/AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO COM
18.650M 2 – LUGAR DO BELECO D’AQUEM –
RIBEIRÃO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso público,
para a celebração de contrato de locação financeira nos
termos do disposto no número 1, do artigo 80º. do decreto-lei número 197/99 de 8 de Junho.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelas
listas do MAF/PF e Partido Socialista, que apresentaram
individualmente declaração de voto, cujo teor foi
reproduzido na primeira proposta de locação financeira.
DA ACÇÃO SOCIAL:
1 – “ACIP, AVE COOPERATIVA DE INTERVENÇÃO
PSICO-SOCIAL, CRL/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, suportar as despesas, com a realização do

evento até ao valor de 179i (cento e setenta e nove
euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “CUSTO DE CONSTRUÇÃO, POR METRO
QUADRADO, NA ÁREA DO MUNICÍPIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar os custos de construção propostos
por metro quadrado, na área do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 1343/03 – ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE – SUB-REGIÃO DE
SAÚDE DE BRAGA – CENTRO DE SAÚDE DE DELÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o teor das informações
técnicas e comunica-las à Administração Regional de
Saúde do Norte – sub-região de Saúde de Braga.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 15872/02 – CONSTRUÇÕES VEIGA E
FILHOS, LDA. – VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE
ARMAZÉM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão,
pelos motivos da informação e, proceder em
conformidade com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “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 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 – “PROCº. Nº. 10198/01 – ALBERTINO DOMINGUEZ,
LDA. – LICENCIAMENTO DE ARMAZÉNS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão com base no parecer
jurídico expendido e procedr em conformidade com os
pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PROCº. Nº. 7397/96 – FÁBRICA DE MALHAS
FILOBRANCA, S.A. – LEGALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de legalização nas
condições da informação técnica.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 16 E 31 DE
JANEIRO DE 2003”
Deliberado por maioria, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS A CUSTOS
CONTROLADOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE
DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a abertura de concurso limitado,
de acordo com o anúncio e programa de concurso
apresentado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DOS LOTES –
LOTEAMENTO MUNICIPAL DE PITELAS – MOGEGE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a realização de
hasta pública, nos termos propostos e submeter o assunto
à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos
previstos no artigo 53º, número 2, alínea i) da lei nº. 169/
99, de 18 de Setembro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DO
CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE
ANÚNCIO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE
REPARAÇÃO DOS BLOCOS NºS. 56 E 72 DA RUA
ADOLFO CASAIS MONTEIRO”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
4 – “RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DO
CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE
ANÚNCIO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE
RECUPERAÇÃO DOS PARAMENTOS EXTERIORES
DOS BLOCOS I E II E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA

E REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO BLOCO II,
DO EDIFÍCIO DO POÍDO”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO TRÂNSITO:
1 – “TUF – TRANSPORTES URBANOS DE FAMALICÃO,
LDA. – TABELA DE CONVERSÃO TARIFÁRIA”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO NA EM 508-1,
MEÃES, CALENDÁRIO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ZACARIAS FERNANDES DE ARAÚJO”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO NO LUGAR
DAS ALMAS, S. SIMÃO DE NOVAIS/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ CASTRO E SILVA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO, OCORRIDO NA RUA
PADRE JOAQUIM DA SILVA LOPES, BRUFE/
INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ARTUR JORGE LOPES DE ARAÚJO”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
4 – “RECLAMAÇÃO/PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO
RESULTANTE DA QUEDA DE RAMOS DUMA ÁRVORE
SOBRE VEÍCULO LIGEIRO
RECLAMANTE: JUDITE DE OLIVEIRA RODRIGUES”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
5 – “CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO APARTAMENTO SITO NO EDIFÍCIO VINOVA – LOJA Nº. 41, 1º
ANDAR – RUA ADRIANO PINTO BASTO, PARA NOVAS
INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DAR-AS-MÃOS
PROPRIETÁRIO: MANUEL LOURENÇO FÉNIX”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a celebração do contrato de
arrendamento do prédio em apreço e conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal para o outorgar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta de acta.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Dr. Agostinho Fernandes por impedimento legal.
6 – “RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ÚLTIMO
TRIMESTRE DE 2002”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DO TURISMO:
1 – “PRODUTORA CHIADO TERRASSE FILMES/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO COM VISTA À PROMOÇÃO
TURÍSTICA DO CONCELHO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir a verba de 1.250i (mil duzentos e
cinquenta euros), acrescida do respectivo IVA, com vista
à promoção turística do concelho.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “COORDENAÇÃO CONCELHIA DE EDUCAÇÃO
RECORRENTE EXTRA-ESCOLAR/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
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financeiro no montante de 10.000i (dez mil euros), nas
condições propostas, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do subsídio no valor
de 4.000i (quatro mil euros) nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

2 – “PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA
ESCOLA Nº. 1 DE VILA NOVA DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 4.000i (quatro mil euros),
nas condições propostas, bem como conferir poderes
ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

11 – “GRECULEME – GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE LEMENHE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 1.000i (mil euros), nas
condições propostas, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

DA CULTURA:
1 – “5ª EDIÇÃO DO FAMAFEST – 2003”
Deliberado por unanimidade, aprovar a constituição da
Comissão Organizadora (Comissão de Honra e Comissão
Executiva) proposta.
- Atribuir à Comissão Executiva um subsídio no valor de
110.000i (cento e dez mil euros), devendo esta, concluído o Festival, proceder à elaboração e apresentação
do respectivo relatório de contas.
- Mais fica deliberado por unanimidade, incumbir a
comissão executiva, de entregar na Divisão de Recursos
Humanos da autarquia, listagem de horas extra, realizadas
por funcionários municipais, afectos ao evento, no
sentido de as mesmas serem processadas com os
respectivos salários, devendo a verba dispendida nesta
circunstância, ser reembolsada aos cofres da autarquia.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FESTA DE CARNAVAL – 3 DE MARÇO DE 2003/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a realização de
despesa, nos termos da proposta apresentada e
respectivo programa e orçamento no valor de 12.500i
(doze mil e quinhentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA
NOVA DE FAMALICÃO, A ARTAVE – ESCOLA PROFISSIONAL ARTÍSTICA DO VALE DO AVE E O CENTRO DE
CULTURA MUSICAL – CONSERVATÓRIO REGIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 50.000i (cinquenta mil euros),
nas condições propostas, bem como conferir poderes
ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “GRUTACA – GRUPO DE TEATRO AMADOR
CAMILIANO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 1.000i (mil euros), nas
condições propostas, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “COMPANHIA BOLOR TEATRO/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 1.000i (mil euros), nas
condições propostas, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PARÓQUIA DE S. PEDRO DE BAIRRO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição de 1.000i (mil euros)
nas condições propostas à Fábrica da Igreja de S. Pedro
de Bairro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DO
CALENDÁRIO/ REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
DO CONCELHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição de 4.788,46i (quatro
mil, setecentos e oitenta e oito euros e quarenta e seis
cêntimos) nas condições propostas ao Rancho Folclórico
da Casa do Povo do Calendário.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “GRUPO CÉNICO, CULTURAL E RECREATIVO DE
ESMERIZ/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 1.000i (mil euros), nas
condições propostas, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo
de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
9 – “PROTOCOLO COM O CINECLUBE DE JOANE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e atribuir o apoio
financeiro no montante de 7.500i (sete mil e quinhentos
euros), nas condições propostas, bem como conferir
poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar
o protocolo de cooperação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
10 – “CENTRO DE APOIO LOCAL DE JOANE/
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12 – “CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DE
RIBA DE AVE/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do subsídio no valor
de 1.000i (mil euros) nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “GRUPO DESPORTIVO DO LOURO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição do subsídio no valor
de 15.000i (quinze mil euros) nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BENTE/PROTOCOLO
RUA DOS CASAIS – PAVIMENTAÇÃO”
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.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BENTE/PROTOCOLO
RUA DOS MURTÓRIOS”
Deliberado por unanimidade, 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.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BRUFE/PROTOCOLO
MOBILIÁRIO PARA A SEDE DE JUNTA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 8.994,34i (oito mil, novecentos e
noventa e quatro euros e trinta 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.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE GAVIÃO/PROTOCOLO
RUA DO RIBEIRO DE SANFINS (LIGAÇÃO DE GAVIÃO/
REQUIÃO)”
Deliberado por unanimidade, 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.

Freguesia respectiva, mediante a celebração de
protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.
12 – “JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA SANTA
MARIA / PROTOCOLO
- C. M. PITELOS / MONTE / FONTE NOVA”
Deliberado por unanimidade, 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.
13 – “JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA SANTA
MARIA / PROTOCOLO
- REMODELAÇÃO DO CEMITÉRIO”
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.
14 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. MIGUEL /
PROTOCOLO
- ENTRADA PARA VEÍCULOS NA ESCOLA EB1"
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 9.843i (nove mil, oitocentos e quarenta
e três 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.
15 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. MIGUEL/
PROTOCOLO
- AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 – 3ª. FASE”
Deliberado por unanimidade, 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.
16 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. PAIO/
PROTOCOLO
- CM 1509 ENTRE CARIDE E COVILHÃ –
RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO”
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.
17 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. PAIO/
PROTOCOLO
- TRAVESSA DA BOAVISTA”
Deliberado por unanimidade, 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.
18 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO/PROTOCOLO
- RUA ANTÓNIO FIÚZO DE MELO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 1.000i (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 JESUFREI/PROTOCOLO
RUA DE POUSADA – C.M. 1482/1 – 1ª FASE”
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.

19 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO/PROTOCOLO
- RUA DO PRÍNCIPE REAL”
Deliberado por unanimidade, 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.

6 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE / PROTOCOLO
- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE S. BENTO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 17.500i (dezassete 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.

20 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DAS
CAMBAS/PROTOCOLO
- RUA DA FONTELA”
Deliberado por unanimidade, 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.

7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JOANE / PROTOCOLO
- RUA DE TELHADO”
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.

21 – “ACESSOS À ESCOLA E. B. 2,3 DE LANDIM –
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma DACOP, LDA., pelo
valor de 162.071,23i + IVA (cento e sessenta e dois mil,
setenta e um euros e vinte e três cêntimos), condicionada
à audiência prévia dos interessados, nos termos do
artigo 101º. do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
no prazo de 10 dias se pronunciarem, convertendo-se
em definitiva se decorrido aquele prazo não se
manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.

8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE MOGEGE/PROTOCOLO
- RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 1.000i (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 MOGEGE / PROTOCOLO
- RUA DO COVO”
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.
10 – “JUNTA DE FREGUESIA DE MOGEGE / PROTOCOLO
- ACESSO AO CENTRO SOCIAL – OUTRAS
RECTIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 3.601,50i (três mil, seiscentos e um
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.

11 – “JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA SANTA
MARIA / PROTOCOLO
- RUA CRUZEIRO DE CHÃOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 1.000i (mil euros), para a Junta de

22 – “RENOVAÇÃO URBANA – PRAÇA 9 DE ABRIL CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma TERRAMAC, LDA.,
pelo valor de 294.465,99i + IVA (duzentos e noventa e
quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e
noventa e nove cêntimos), condicionada à audiência
prévia dos interessados, nos termos do artigo 101º. do
decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, para no prazo de 10
dias se pronunciarem, convertendo-se em definitiva se
decorrido aquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
23 – “RENOVAÇÃO URBANA – RUA AUGUSTO
CORREIA - CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE
ANÁLISE DAS PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma ÁCIDA, LDA., pelo

valor de 114.163,93i + IVA (cento e catorze mil, cento e
sessenta e três euros e noventa e três cêntimos),
condicionada à audiência prévia dos interessados, nos
termos do artigo 101º. do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de
Março, para no prazo de 10 dias se pronunciarem,
convertendo-se em definitiva se decorrido aquele prazo
não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO AMBIENTE:
1 – “REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA
AOS AUTOS Nº. 1, 2, 3, 4, NA EMPREITADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA A GONDIFELOS – 2ª FASE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços
solicitado, no valor de 10.395,54i (dez mil, trezentos e
noventa e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos),
acrescido do IVA à taxa em vigor.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “APROVAÇÃO DO PROJECTO E AUTORIZAÇÃO
PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DA
EMPREITADA DE “REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ÀS FREGUESIAS DE ABADE DE VERMOIM ESMERIZ
E CABEÇUDOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto e autorizar a abertura do
concurso público para execução da referida empreitada.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE FEVEREIRO DE 2003
ACTA Nº 04 / 2003
RESUMO
Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade das propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
referidas propostas.
1 – “SUSPENSÃO DE MANDATO DA SENHORA
VEREADORA PROFESSORA EDNA CARDOSO”
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de
suspensão do mandato pelo período de noventa dias.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “TOMADA DE POSSE E DISTRIBUIÇÃO DE
FUNÇÕES AO SENHOR VEREADOR DR. LEONEL
AGOSTINHO AZEVEDO”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, aprovar, bem como a acta em minuta nesta
parte.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
Partido Socialista.
3 – “TARIFAS A APLICAR PELA CÂMARA MUNICIPAL
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS
VETERINÁRIOS MUNICIPAIS E CANIL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o valor das tarifas propostas, bem
como a acta em minuta nesta parte.
4 – “AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE MOUQUIM/
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com a alteração da deliberação
de Câmara de quinze de Janeiro de dois mil e três,
atentas as alterações introduzidas nas cláusulas quarta
e quinta da minuta do contrato promessa.
- Mais foi deliberado por unanimidade, conferir plenos
poderes ao Senhor Presidente para outorgar o respectivo
contrato de compra e venda com as alterações propostas.
- Foi ainda 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.
5 – APRESENTAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE
RECTIFICAÇÃO DE ERROS DE ESCRITA, CONSTANTES DE DUAS PROPOSTAS, APROVADAS NA
REUNIÃO ANTERIOR DO EXECUTIVO, RELATIVAS A
LOCAÇÕES FINANCEIRAS DE “AQUISIÇÃO DE
TERRENO NA BOUÇA DA AGRA OU MONTE DA POSTA,
FREGUESIA DE BENTE” E “AQUISIÇÃO DE TERRENO
EM BELECO D’ÁQUEM, FREGUESIA DE RIBEIRÃO”.
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento da
rectificação.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DO URBANISMO:
1 – “AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “MOINHO DE VENTO
Nº. 4 EM PORTELA – PEDIDO DE PARECER DA
DRAOT-NORTE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável relativamente
à ampliação da pretendida pedreira, nos termos da
informação dos serviços.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 14107/01 – MANUEL LUÍS ANTUNES
MATOS E OUTRO – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com os pontos um, dois, três e quatro da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 272/03 – ARTUR MOREIRA GOMES
DE OLIVEIRA – LOTEAMENTO PARA ARMAZÉM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de legalização nas
condições da informação técnica e, proceder em
conformidade com os pontos dois e três da mesma.
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- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 14089/02 – CORREIA & FILHOS, LDA.
– INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO
HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, notificar o requerente do teor das
informações técnicas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 15163/99 - IMAGEM NOVA – CRIAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTE, LDA. – LEGALIZAÇÃO
E AMPLIAÇÃO DE OFICINA DE PUBLICIDADE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura do pedido
de legalização e ampliação nas condições das
informações técnicas 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 3 E 14 DE
FEVEREIRO DE 2003”
Deliberado por maioria, 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, concordar com o seu teor e, aprovar o
projecto de regulamento em apreço, bem como, submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo cento e dezoito do código do
procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “LOTEAMENTO MUNICIPAL DA QUINTA DO PASSAL
– AVIDOS – EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE,
CAMPO DE JOGOS E ARRANJOS EXTERIORES E,
INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e autorizar a
realização das obras supra referidas, orçadas em
77.296,02i (setenta e sete mil, duzentos e noventa e
seis euros e dois cêntimos), pela empresa de construções
GASTÃO, LDA.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, que o pagamento
das mesmas seja efectuado nos termos previstos na
alínea b) da proposta conferindo poderes ao Senhor
Presidente para celebrar o respectivo aditamento ao
contrato de desenvolvimento de habitação, celebrado
em vinte e sete de Novembro de dois mil.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MARIA ROSA MARTINS SILVA PEREIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, enviar à
companhia de seguros sagres para os efeitos previstos
na proposta.
- 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.
2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MARTA ALEXANDRA RODRIGUES DA
SILVA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, enviar o
processo à companhia de seguros, com base nos
fundamentos aduzidos no mesmo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: GERALDO FILIPE REBELO DA SILVA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
4 – “RECLAMAÇÃO DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA/
INDEMNIZAÇÃO
RECLAMANTE: EDUARDO ABREU DA COSTA”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., 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.
5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: FERNANDO MANUEL TELES DA SILVA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, deferir
o pedido do reclamante, com base nos fundamentos do
mesmo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ MANUEL BARBOSA MAGALHÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, aprovar
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.

7 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ARMANDO DA COSTA AZEVEDO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido,
ressarcir o reclamante dos danos sofridos e assumir
directamente o pagamento da quantia de 35,70i (trinta
e cinco euros e setenta cêntimos), conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido,
ressarcir o reclamante dos danos sofridos e assumir
directamente o pagamento da quantia de 282,55i
(duzentos e oitenta e dois euros e cinquenta e cinco
cêntimos), conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “BOLSAS DE ESTUDO 2002/2003”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir e renovar as bolsas de estudo
solicitadas, no valor total de 21.750,00i (vinte e um mil,
setecentos e cinquenta euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROJECTO CRESCER A BRINCAR/REFORÇO
DE VERBA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, assumir o reforço de verba, até 6.000i
(seis mil euros), para o pagamento dos manuais dos
quatrocentos alunos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “VITOR MANUEL LOPES CARVALHO/TRANSPORTE
ESPECIAL”
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.
4 – “PAULO ALEXANDRE RAMOS DA SILVA/
TRANSPORTE ESPECIAL”
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.
DA CULTURA:
1 – “CARNAVAL INFANTIL/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização das despesas até ao
valor de 10.500i (dez mil e quinhentos euros), destinados
aos fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “DESFILE DE CARNAVAL – 28 DE FEVEREIRO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a atribuição do prémio de 75i
(setenta e cinco euros) a cada instituição participante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE
ANTAS/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir à ARCA-Associação Recreativa e
Cultural de Antas, um subsídio no valor de 10.000i (dez
mil euros), nas condições previstas no número dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “CLUBE DE CULTURA E DESPORTO DE
RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Clube de Cultura e Desporto de
Ribeirão, um subsídio no valor de 7.500i (sete mil e
quinhentos euros), para os fins previstos e, nas condições
referidas no número dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “RANCHO REGIONAL DE FRADELOS/REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL DO MUNICÍPIO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir ao Rancho Regional de Fradelos,
um subsídio no valor de 1.525i (mil quinhentos e vinte
e cinco euros), para os fins previstos e, nas condições
referidas no número dois da proposta.
-Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “RANCHOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO/
PROTOCOLO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
remetê-la ao departamento jurídico para análise.
7 – “ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ESTUDANTES DE
COIMBRA, EM BRAGA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 15.000i
(quinze mil euros), à Associação dos Antigos Estudantes
de Coimbra, nas condições previstas no número dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
CAMILO CASTELO BRANCO E PÓLOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta

apresentada, aprovar o referido regulamento e submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal,
nos termos da lei número 169/99 de 18 de Setembro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “GRUPO DESPORTIVO DE JOANE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “GRUPO DESPORTIVO DE RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “REGULAMENTO DESPORTIVO MUNICIPAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada pela Senhora Vereadora da área, aprovar o
projecto de regulamento em apreço e submetê-lo a
apreciação pública, para recolha de sugestões, nos termos
do artigo cento e dezoito do código do procedimento
administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “PROTOCOLO COM O IEP - INSTITUTO DE
ESTRADAS DE PORTUGAL, SOBRE TRANSFERÊNCIA
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DOS LANÇOS DE
ESTRADAS NACIONAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aceitar a transferência dos lanços das E.N.
identificadas nesta proposta, conforme previsto nas
cláusulas do protocolo a celebrar com o Instituto de
Estradas de Portugal.
- Conferir plenos poderes ao Senhor Presidente para
outorgar o referido protocolo e para rectificar o mesmo
nele incluindo, a rede viária complementar, as E.N. a
desclassificar e, assim aceitar a transferência de bens
para o domínio público municipal e demais condições
incluídas no mencionado protocolo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, solicitar à
Assembleia Municipal a competente e necessária
aceitação da presente afectação de bens ao domínio
público municipal, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
2 – “RENOVAÇÃO URBANA - RUA S. JOÃO DE DEUS/
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma TERRAMAC, LDA.,
pelo valor de 298.316,00i + IVA (duzentos e noventa e
oito mil, trezentos e dezasseis euros), condicionada à
audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo
101º. do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, para no
prazo de 10 dias se pronunciarem, convertendo-se em
definitiva se decorrido aquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “RENOVAÇÃO URBANA – PARQUE 1º DE MAIO/
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma RODRIGUES &
CAMACHO, LDA., pelo valor de 301.072,44i + IVA
(trezentos e um mil, setenta e dois euros e quarenta e
quatro cêntimos), condicionada à audiência prévia dos
interessados, nos termos do artigo 101º. do decreto-lei
n.º 59/99, de 2 de Março, para no prazo de 10 dias se
pronunciarem, convertendo-se em definitiva se decorrido
aquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “RENOVAÇÃO URBANA - AVENIDA 25 DE ABRIL/
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS
PORPOSTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma CÂNDIDO JOSÉ
RODRIGUES, LDA., pelo valor de 534.293,42i + IVA
(quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e
três euros e quarenta e dois cêntimos), condicionada à
audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo
101º. do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, para no
prazo de 10 dias se pronunciarem, convertendo-se em
definitiva se decorrido aquele prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA P.S.P. –
ESCOLA DA MÚSICA – TRABALHOS A MAIS/2º
ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta

apresentada, autorizar a realização de trabalhos a mais
no valor de 25.244,56i (vinte e cinco mil, duzentos e
quarenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos),
bem como a celebração do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA/PROTOCOLO
- ALARGAMENTO DO C.M. 1530-1"
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 CAVALÕES/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DA VEIGA”
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.
3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CAVALÕES/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA SENHOR DA BOA FORTUNA”
Deliberado por unanimidade, 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.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CAVALÕES/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FONTELA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 11.000i (onze 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
PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DO
CARMO”
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.
6 – “JUNTA DE FREGUESIA DE LEMENHE/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VINHA E ÁGUAS FÉRREAS”
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.
7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PORTELA/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO PRESA – BICO CALVÁRIO”
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.
8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PORTELA/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE MAGENHA A ALDEIA
NOVA”
Deliberado por unanimidade, 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.
9 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÓNIO GONÇALVES”
Deliberado por unanimidade, 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.
10 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO
RUA CONDE DE RIBA DE AVE”
Deliberado por unanimidade, 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.
11 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEZURES/PROTOCOLO
CAMINHO DA E.M. 626/CAPELA S. VICENTE (2ª FASE)”
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.
12 - “JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/PROTOCOLO
CAMINHO DA BREIA DE CIMA – DA E.N. 206 AO C.M.
1504"
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.

13 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO/PROTOCOLO
ALARGAMENTO DA RUA DE SERRÕES”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 9.000i (nove 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 À
EMPREITADA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À
FREGUESIA DE FRADELOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 17.012,65i (dezassete mil, doze euros e
sessenta e cinco cêntimos) à firma PROTÁGUA,
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Construção Civil e Obras Públicas, S.A..
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA RELATIVA AOS
AUTOS N.º 1 A 14 (DEFINITIVA) E AUTOS Nº 15 A 18 (
PROVISÓRIA),
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 o pagamento da revisão de preços,
no valor de 12.890,78i (doze mil, oitocentos e noventa
euros e setenta e oito cêntimos) à firma DACOPConstruções e Obras Públicas, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 14 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 6.878,00i (seis mil, oitocentos e setenta e
oito euros) à firma Sociedade de Construções Soares da
Costa, S.A..
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 15 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 5.666,68i (cinco mil, seiscentos e sessenta
e seis euros e sessenta e oito cêntimos) à firma
Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 16 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 7.471,76i (sete mil, quatrocentos e setenta
e um euros e setenta e seis cêntimos) à firma Sociedade
de Construções Soares da Costa, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 17 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 9.110,42i (nove mil, cento e dez euros e
quarenta e dois cêntimos) à firma Sociedade de
Construções Soares da Costa, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 18 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 9.336,71i (nove mil, trezentos e trinta e seis
euros e setenta e um cêntimos) à firma Sociedade de
Construções Soares da Costa, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “REVISÃO DE PREÇOS N.º 19 RELATIVA À
EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA RIBA D’AVE,
OLIVEIRA S. MATEUS, CARREIRA E NOVAIS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento da revisão de preços,
no valor de 5.312,77i (cinco mil, trezentos e doze euros
e setenta e sete cêntimos) à firma Sociedade de
Construções Soares da Costa, S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DOS ESTUDOS AMBIENTAIS:
1 – “REALIZAÇÃO DE CURSO DE ANFÍBIOS PELO
CEAB EM COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO
VENTO NORTE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e autorizar a
realização do evento e respectivos encargos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 12 DE MARÇO DE 2003
ACTA Nº 05 / 2003
RESUMO
Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade das propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
referidas propostas.
1 – “PROCESSO DISCIPLINAR
ARGUIDA: MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA/CHEFE
DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL”
Após recurso a escrutínio secreto, foi deliberado por
maioria, com seis votos a favor, dois votos contra e um
voto em branco, concordar com as conclusões do
relatório apresentado pelo instrutor e, aplicar à arguida a
pena de suspensão de vinte dias, ficando esta pena
suspensa pelo prazo de um ano.
- Não participaram na discussão e votação os Senhores
Vereadores Dr, Agostinho Fernandes e Dr. Mário Martins,
que declararam por escrito, estarem impedidos pelo facto
de terem sido ouvidos no âmbito da instauração do
processo.
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- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “HOMENAGEM A D. MARIA RIBEIRO PONTES/
AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição do televisor nos termos
e para os fins propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “AGRUPAMENTO PENTÁGONO SHOW MUSICAL/
PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar nas
condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “VOTO DE LOUVOR AO NAJ – NÚCLEO DE
ATLETISMO DE JOANE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição de um voto de louvor ao NAJ – Núcleo de
Atletismo de Joane, bem como dar a devida divulgação
conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DO URBANISMO:
1 – “PROCESSO Nº. 592/00 – MANUEL DAS DORES
LOUREIRO E OUTRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão do requerente, pelos
motivos da informação técnica da divisão de gestão
urbanística 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 – “PROCESSO Nº. 7593/02 – JOAQUIM GONÇALVES
RIBEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO
INDUSTRIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão,
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.
3 – “PROCESSO Nº. 13260/02 – ALCINO DUARTE DA
SERRA NEVES – AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE
EDIFÍCIO COM ALTERAÇÃO DE DESTINO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCESSO Nº. 14100/01 – OFI – OFICINA
IMOBILIÁRIA, LDA. – LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de arquitectura do
loteamento na condição de ser dado cumprimento ao
ponto sete da informação 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. 3533/01 – EUROBRAGA –
EMPREENDIMENTOS DE BRAGA, LDA. – ALTERAÇÃO
A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para uma melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PROCESSO Nº. 8703/01 – JOAQUIM GONÇALVES
SANCHES – LEGALIZAÇÃO DE PAVILHÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de legalização nas
condições da informação técnica.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “PROCESSO Nº. 17019/02 – ACROTÉRIO – SOC.
DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO,
S.A. – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a alteração ao loteamento nas
condições 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.
8 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 17 E 28 DE
FEVEREIRO DE 2003”
Deliberado por maioria, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DO
CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA PARA A
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS NO
LUGAR DO COVELO – CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o relatório preliminar e autorizar a
adjudicação da empreitada à firma SINORCO –
Sociedade Nortenha de Construções, Lda., pelo valor
de 248.342,37i (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos
e quarenta e dois euros e trinta e sete cêntimos) + IVA,
condicionada à audiência prévia dos interessados, nos
termos do artigo 101º. do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de
Março, para no prazo de 10 dias se pronunciarem,
convertendo-se em definitiva se decorrido aquele prazo
não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA – PRÉFABRICADO EM S. TIAGO DA CRUZ”

Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para melhor análise.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DA RENDA APOIADA – PRÉFABRICADO EM RUIVÃES”
Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador da área e, aprovar o
cálculo da renda apoiada para a casa em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA – CASA Nº.
42 – URBANIZAÇÃO DA CAL – CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, concordar com a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador da área e, aprovar o
cálculo da renda apoiada para a casa em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE 530M2 DE
TERRENO PERTENCENTE A JOÃO CARLOS
RODRIGUES MENDES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aceitar a doação do arruamento a construir
pelo titular do processo de obras, nos termos aprovados,
com a área de 530m2 .
- Deliberado ainda por unanimidade, conceder poderes
de outorga ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
para celebração da respectiva escritura pública de doação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ENGENHO/ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO
DIREITO DE SUPERFÍCIE/HIPOTECA DO TERRENO
A FAVOR DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a constituição de uma garantia
real (hipoteca) sobre o terreno a favor da Caixa Geral de
Depósitos para a concessão de um empréstimo àquela
IPSS no valor de 150.000i (cento e cinquenta mil euros).
- Que esta autorização tenha como prazo máximo, a
duração de 10 (dez) anos.
- Que sejam dados poderes ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal para outorgar o competente documento
de alteração da constituição do direito de superfície a
favor da ENGENHO - Associação de Desenvolvimento
Local do Vale do Este, atenta a constituição da referida
hipoteca.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Dr. Mário Martins por impedimento legal.
3 – “CASSAÇÃO E APREENSÃO DE LICENÇA DE
UTILIZAÇÃO POR CADUCIDADE ESTABELECIMENTO
DENOMINADO “CAFÉ CAVADAS” SITO NO LUGAR DE
FELGUEIRAS, VILARINHO DAS CAMBAS
PROPRIETÁRIA: MARIA DE FÁTIMA DIAS MOREIRA
SANTOS”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, ordenar a cassação e respectiva apreensão
do alvará de licença sanitária nº. 999/92.
- Deliberado ainda por maioria, notificar a interessada
nos termos e para os efeitos previstos no último parágrafo
da proposta.
- Mais foi ainda deliberado por maioria, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
- Absteve-se o Senhor Vereador Dr. Mário Martins.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ARMINDO DA SILVA E SOUSA”
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 90,23i (noventa euros e
vinte e três cêntimos), conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ANTÓNIO OLIVEIRA FARIA”
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 239,90i (duzentos e trinta e
nove euros e noventa cêntimos), conforme proposto.
- Dar conhecimento do teor desta deliberação ao
reclamante.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

parte integrante do processo em apreço, enviar o
processo à companhia de seguros, com base nos
fundamentos aduzidos no mesmo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
9 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
MACEDO”
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.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
10 - “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE
ARAÚJO”
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.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO
MINHO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 750,00i (setecentos
e cinquenta euros), nas condições previstas no ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “CASA DO POVO DE JOANE/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 500,00i (quinhentos
euros), nas condições previstas no ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “RANCHOS E GRUPOS FOLCLÓRICOS/
PROTOCOLO/SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e rectificar o
teor da deliberação de Câmara de cinco de Fevereiro de
dois mil e um, devendo proceder-se ao pagamento de
1.995,19i (mil novecentos e noventa e cinco euros e
dezanove cêntimos), valor efectivamente assumido no
protocolo, ante cada uma das instituições signatárias.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir um
subsídio no valor de 59.000i (cinquenta e nove mil
euros), nas condições e para os efeitos propostos e dar
a devida divulgação de acordo com o previsto na lei nº.
26/94 de 19/08.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o subsídio
no valor de 55.000i (cinquenta e cinco mil euros), nas
condições e para os efeitos propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “GRUPO DESPORTIVO DE JOANE/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o subsídio
no valor de 52.000i (cinquenta e dois mil euros), nas
condições e para os efeitos propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir o subsídio
no valor de 52.000i (cinquenta e dois mil euros), nas
condições e para os efeitos propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

6 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: ANABELA COSTA BRAGA”
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.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

5 – “GRUPO DESPORTIVO 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 54.000i (cinquenta e quatro mil euros), nas
condições e para os efeitos propostos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

7 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: RUI JORGE PEREIRA CANCELINHA”
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.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

DAS OBRAS MUNICIPAIS/FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA MARIA/
PROTOCOLO
- RUA DO FERRÃO”
Deliberado por unanimidade, 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.

8 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: LUÍS MIGUEL GOMES COSTA AMARAL
MONTEIRO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, o qual faz

2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE MOUQUIM/PROTOCOLO
-CAMINHO DA GANDRA BALAÍDA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 20.000i (vinte mil euros), para a
Junta de Freguesia respectiva, mediante a celebração
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de protocolo, destinada à realização das referidas obras,
bem como aprovar a acta em minuta nesta parte.

- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Dr. Mário Martins por impedimento legal.

3 – “JUNTA DE FREGUESIA DE NINE/PROTOCOLO
RUA DO LANDEIRO A CARREGAIS”
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 – “ACIP – AVE COOPERATIVA INTERVENÇÃO PSICOSOCIAL, CRL/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 6.000i (seis
mil euros), a ser liquidado nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE NINE/PROTOCOLO
-RUA 25 DE DEZEMBRO – FONTE COVA”
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.
5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. MIGUEL/
PROTOCOLO
-RUA DAS COVAS – 1ª FASE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 1.000i (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 TELHADO/PROTOCOLO
-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA – 2ª. FASE”
Deliberado por unanimidade, 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.
7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE TELHADO/PROTOCOLO
-RUA DO SOUTO”
Deliberado por unanimidade, 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.
8 – JUNTA DE FREGUESIA DE TELHADO/PROTOCOLO
-RUA DO RIBEIRINHO”
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.
9 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/PROTOCOLO
-OUTRAS RECTIFICAÇÕES E PAVIMENTOS – RIBEIRO
DE S. JOÃO PRESA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 16.007,25i (dezasseis mil, sete 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.

DO AMBIENTE:
1 – APROVAÇÃO DO PROJECTO E AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO PARA A EMPREITADA DE REDE
DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA E.M. 573"
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto e autorizar a abertura de
concurso limitado sem publicação de anúncio.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 26 DE MARÇO DE 2003
ACTA Nº 06 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
O Senhor Vereador Eng. Artur Lopes, apresentou proposta
com pedido de agendamento.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE RUIVÃES/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 62.848,54i
(sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito euros
e cinquenta e quatro cêntimos), para o referido projecto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TIAGO
DE OUTIZ/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 16.834,00i
(dezasseis mil, oitocentos e trinta e quatro euros), para
comparticipação das referidas obras.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS
ARMADAS DA DELEGAÇÃO DE V. N. FAMALICÃO/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 2.595,46i
(dois mil, quinhentos e noventa e cinco euros e quarenta
e seis cêntimos), como comparticipação nos eventos
realizados.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ASSOCIAÇÃO FAMALICENSE DE PREVENÇÃO À
DEFICIÊNCIA (AFPAD)/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 7.500i (sete
mil e quinhentos euros), para comparticipação das obras
e equipamentos referidos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

6 – “NÚCLEO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
DE OLIVEIRA S. MATEUS/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 10.000i
(dez mil euros), para comparticipação das respectivas
obras.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “NÚCLEO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
DE RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 6.000i (seis
mil euros), a ser liquidados nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCº. Nº. 11470/02 – CARLOS ALBERTO DE
MOURA E SÁ PENAFORT – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão
do 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. 3279/00 – RAÚL MANUEL FERREIRA
PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir o pedido de revalidação do
despacho de 2001.12.12 e proceder à notificação de
acordo com o ponto dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCº. Nº. 16752/02 – OFI – OFICINA
IMOBILIÁRIA, LDA. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir o pedido de isenção de cedência
para espaços verdes e equipamentos de utilização
colectiva, pelos motivos da informação técnica da divisão
de planeamento e, notificar a requerente para proceder
de acordo com as alíneas a) e b) do ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCº. Nº. 15007/02 – OFI – OFICINA
IMOBILIÁRIA, LDA. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, indeferir o pedido de isenção de cedência
para espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva, pelos motivos da informação técnica da divisão de
planeamento e, notificar a requerente para proceder de
acordo com as alíneas a) e b) do número dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “PROCº. Nº. 3533/01 – EUROBRAGA –
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE BRAGA, LDA.
– ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e voltar
a próxima reunião.
6 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 03 E 14 DE
MARÇO DE 2003”
Deliberado por maioria, tomar conhecimento.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: PEDRO MIGUEL FARIA DE CARVALHO”
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
ACIDENTADO: MARIA FERNANDA MACHADO
FERREIRA CORTINHAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atentas as conclusões dos pareceres
jurídicos expendidos, manter a decisão de indeferimento.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: RICARDO PEDRO MACHADO BARROS”
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.

4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: PROVULC – COMÉRCIO DE PNEUS,
LDA.”
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 – “PROJECTO DE REGULAMENTO DOS HORÁ-RIOS
DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECI-MENTOS
COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada pelo Senhor Vereador da área, aprovar o
regulamento em apreço e submetê-lo a apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Os senhores Vereadores eleitos pela lista do MAF/PF
apresentaram declaração de voto do seguinte teor:
DO TURISMO:
1 – “BANDA MUSICAL “SUBMARINE”/AQUISIÇÃO DE
100 CD’S”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada aprovar a aquisição de 100 cd’s pelo preço
de 1.000i (mil euros), nas condições propostas.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO
DO ENSINO BÁSICO/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir aos vários agrupamentos de
escolas, um subsídio no valor total de 101.160i (cento
e um mil, cento e sessenta euros), para apoio nas despesas com o desenvolvimento das suas actividades.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE
LUSÍADA DE FAMALICÃO E DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE SAÚDE DO NORTE PARA A
REALIZAÇÃO DA QUEIMA DAS FITAS DE 2003/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 30.000i (trinta mil
euros), a liquidar nas condições previstas no ponto dois
da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “ADC – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL
DE ARNOSO SANTA EULÁLIA/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 1.500i (mil e quinhentos
euros), a ser liquidado nas condições previstas no ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “CULTURFREI – ASSOCIAÇÃO DE PRESER-VAÇÃO,
ESTUDO E DIVULGAÇÃO CULTURAL DE JESUFREI/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 500i (quinhentos
euros), a ser liquidado nas condições previstas no ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “RECTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO À CASA DO POVO 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.
5 – “CASA DO POVO DE LOUSADO/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 500i (quinhentos
euros), a ser liquidado nas condições previstas no ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “ESTE JOVEM – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DO VALE
DO ESTE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 500i (quinhentos
euros), a ser liquidado nas condições previstas no ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

TROFÉUS DESPORTIVOS O MINHOTO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição de um voto de louvor
aos atletas e dirigentes constantes da proposta, bem
como dar conhecimento público aos interessados e
comunidade famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “AVC – ACADÉMICO VOLEIBOL CLUBE DE VILA
NOVA DE FAMALICÃO/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 6.000i (seis mil euros),
a liquidar nas condições previstas no ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “C.C.A. – CENTRO CICLISTA DE AVIDOS/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Dliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 1.500i (mil e quinhentos
euros), a liquidar nas condições previstas no ponto dois
da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESMERIZ/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 10.000i (dez mil
euros), a liquidar nas condições previstas no ponto dois
da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “CLUBE DESPORTIVO DE MONTINHO – VALE S.
MARTINHO/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 7.500i (sete mil e
quinhentos euros), a liquidar nas condições previstas no
ponto dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “PRÉ-PRIMÁRIA E SEDE DE JUNTA DE BRUFE/
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a dedução ao próximo pagamento
no valor de 618,78i (seiscentos e dezoito euros e setenta
e oito cêntimos) + IVA, relativo à empreitada em epígrafe,
a efectuar ao adjudicatário Irmãos Sampaio, Lda.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “HASTA PÚBLICA DOS VEÍCULOS DONADOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização da hasta pública,
referenciada nas condições propostas, devendo ser dada
a devida publicidade através de edital.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA MARIA/
PROTOCOLO
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DO
ALTINHO – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PARA
PEÕES”
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.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DE CALENDÁRIO/
PROTOCOLO
- RUA DE LOUREDO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 40.000i (quarenta 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 GAVIÃO/PROTOCOLO
- RECTIFICAÇÃO DA VIELA DOS MOINHOS E
PONTILHÃO”
Deliberado por unanimidade, 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.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE JESUFREI/
PROTOCOLO
- LIGAÇÃO DE JESUFREI A STA. EULÁLIA”
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.

7 – “FÁBRICA DA IGREJA DE RIBA DE AVE/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
atribuição do subsídio no valor de 7.500i (sete mil e
quinhentos euros), a ser liquidado nas condições previstas
no ponto dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

5 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/
PROTOCOLO
- OBRAS DE REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS NO JARDIM DE INFÂNCIA DE RIBA
DE AVE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 2.320,00i (dois mil, trezentos 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 DESPORTO:
1 – “VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS FAMALICENSES GALARDOADOS NA VI EDIÇÃO DOS

6 – “JUNTA DE FREGUESIA
PROTOCOLO
- RUA DE S. MAMEDE”

DE
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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.

Campos, constantes da proposta, bem como dar
conhecimento público ao interessado e comunidade
famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRÃO/
PROTOCOLO
- RUA DE CABANAS À COLINA DO AVE”
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.

2 – “HASTA PÚBLICA VEÍCULO BMW - 525 TDS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização da hasta pública,
referenciada nas condições propostas, devendo ser dada
a devida publicidade através de edital.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. PAIO/
PROTOCOLO
- RUA DE ACESSO À IGREJA DE SEIDE S. PAIO”
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.
DO AMBIENTE:
1 – “TARIFAS/ALTERAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta e
devolvê-la aos serviços para melhor análise.
2 – “PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA NOVA DE FAMALICÃO E A LIGA PORTUGUESA
DOS DIREITOS DOS ANIMAIS PARA O CONTROLO
REPRODUTIVO DOS CANÍDEOS ERRANTES E
ABANDONADOS PARA POSTERIOR ADOPÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o teor do protocolo com a Liga
Portuguesa dos Direitos do Animal e atribuir um apoio
anual no valor de 6.750i (seis mil setecentos e cinquenta
euros), bem como conferir poderes de outorga ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 2 DE ABRIL DE 2003

3 – “COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS DO 29º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 25 DE ABRIL DE 1974”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o programa das comemorações e
autorizar a realização da despesa no valor de 15.000i
(quinze mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DO URBANISMO:
1 - “ALTERAÇÃO AOS ALVARÁS DE LOTEAMENTO –
DISCUSSÃO PÚBLICA – PUBLICIDADE DOS AVISOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e atento o parecer jurídico expendido, que
em caso de alteração ao alvará de loteamento, para o
período de discussão pública é suficiente a publicação
do aviso nos jornais locais de maior circulação e por
meio de editais.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 6260/93 – COMERCIAL LEASING, S.A.
– AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de legalização da ampliação
desde que cumpridas as condições 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.

ACTA Nº 07 / 2003
RESUMO
DA PRESIDÊNCIA:
1 – “RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2002”
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos do
mesmo relatório, a proposta de aplicação do resultado
líquido do exercício, no montante de 5.562.269,12i (cinco
milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e
sessenta e nove euros e doze cêntimos):
- Para reservas legais (571) 280.000,00i (duzentos e
oitenta mil euros).
- Para reservas livres (574) 5.282.269,12i (cinco
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e
sessenta e nove euros e doze cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2002”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, apreciar e votar favoravelmente os
referidos documentos, com seis votos a favor da
coligação PSD/CDS-PP, duas abstenções do MAF/PF e
dois votos contra do Partido Socialista, tendo estas
duas forças políticas apresentado declaração de voto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “PROCº. Nº. 3533/01 – EUROBRAGA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE BRAGA, LDA. ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO”
Deliberado por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador Dr. António Barbosa e, nos termos da proposta
apresentada, deferir a alteração ao loteamento nas
condições da informação técnica.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Eng. Artur Lopes, por impedimento legal.
4 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 17 E 31 DE
MARÇO DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “PROJECTO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL DA
“QUINTA DE REBORDELO” – FREGUESIA DE
RUIVÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o projecto de loteamento habitacional
para o prédio em referência.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

RESUMO

2 – “ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
ALTERAÇÃO DE RENDA CASA Nº. 28 NA URBANIZAÇÃO
DA CAL, CALENDÁRIO”
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.

DA PRESIDÊNCIA:
1 – “REVISÃO ORÇAMENTAL”
Deliberado por maioria, votar favoravelmente a revisão
orçamental, nos termos da proposta apresentada.
- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e pelo Partido Socialista.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minta nesta parte.

3 – “ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
ALTERAÇÃO DE RENDA CASA Nº. 38 NA URBANIZAÇÃO
DA CAL, CALENDÁRIO”
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 – “APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E
RESPECTIVA AVALIAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento da
presente informação e, nos termos das regras definidas
pelo “POCAL”, dar conhecimento da mesma ao órgão
deliberativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

4 – “ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA E
ALTERAÇÃO DE RENDA CASA Nº. 43 NA URBANIZAÇÃO
DA CAL, CALENDÁRIO”
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.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 7 DE ABRIL DE 2003
ACTA Nº 08 / 2003

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 9 DE ABRIL DE 2003
ACTA Nº 09 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade das propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
referidas propostas.
1 – “ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO E
LOUVOR AO PILOTO FAMALICENSE MIGUEL
CAMPOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a atribuição de um voto de
congratulação e louvor ao piloto famalicense Miguel
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5 – “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E CÁLCULO DE RENDA APOIADA – PRÉFABRICADO EM S. TIAGO DA CRUZ”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, fixar o valor da renda mensal em 19,32i
(dezanove euros e trinta e dois cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 - “REFORMULAÇÃO DO CONTRATO DE DIREITO
DE SUPERFÍCIE CONSTITUÍDO À A.P.P.A.C.D.M.”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e autorizar o Senhor
Presidente, em nome do município, a proceder de acordo
com os pontos um e dois da mesma.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Votaram contra os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF, que apresentaram declaração de voto do
seguinte teor:

2 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ALFREDO PEREIRA DA COSTA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, ressarcir o
reclamante da quantia de 187,15i (cento e oitenta e
sete euros e quinze cêntimos) e dar-lhe conhecimento
do teor desta deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: MARIA MANUELA FREITAS DE
OLIVEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, deferir
parcialmente o pedido e proceder ao pagamento de 1/2
do valor peticionado que importa em 30i (trinta euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, dar conhecimento
ao reclamante nos termos do código do procedimento
administrativo, bem como aprovar a acta em minuta
nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ 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: AVELINO ANTÓNIO PEREIRA MARTINS”
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.
6 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADA: MARIA MADALENA COSTA FERREIRA
SILVA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e do parecer jurídico expendido, cujo teor
faz parte integrante do processo em apreço, remeter o
assunto à Companhia de Seguros Sagres, conforme
proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, dar conhecimento
do teor da presente deliberação ao reclamante, nos termos
do código do procedimento administrativo, bem como
aprovar a acta em minuta nesta parte.
7 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: CATARINA CARVALHO CUNHA FARIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, cujo teor
faz parte integrante do processo em apreço, enviar o
processo de reclamação para o Instituto de Estradas de
Portugal – Direcção de Estradas de Braga para os devidos
efeitos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E
DO CONTENCIOSO, DURANTE O 1º TRIMESTRE DE
2003"
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
9 – “REGULAMENTO DE PUBLICIDADE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e, aprovar o
projecto de regulamento em apreço, bem como, submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo cento e dezoito do código do
procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
“1ª QUINZENA GASTRONÓMICA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO “SABORES CAMILIANOS”/RELATÓRIO
DE CONTAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da informação,
aprovar o relatório de contas apresentado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “FUNDAÇÃO CASTRO ALVES/PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar de
acordo com os pontos um, dois, três e quatro da mesma.
- 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,
tendo assumido a direcção dos trabalhos neste assunto,
o Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Paulo Oliveira.
2 – “XV FEIRA DO LIVRO DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO/2003”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e aprovar a
realização do evento, de acordo com os pontos um,
dois, três e quatro da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

3 – “RELATÓRIO E CONTAS DA XIX FEIRA DO
ARTESANATO E GASTRONOMIA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor, aprovar o relatório
de contas e atribuir à comissão organizadora um reforço
de verba no valor de 1.799,84i (mil setecentos e noventa
e nove euros e oitenta e quatro cêntimos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AO FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda.
2 – “FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO –
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL JUVENIL/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 20.000
euros, nas condições previstas nos pontos um e dois da
mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “GRUPO RECREATIVO DE GAVIÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir um
subsídio no valor de 4.500,00i (quatro mil e quinhentos
euros), para os fins previstos, a liquidar de acordo com
o ponto dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “RIBA DE AVE HÓQUEI CLUBE/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir um
subsídio no valor de 25.000,00i (vinte e cinco mil euros),
para os fins previstos, a liquidar de acordo com o ponto
dois da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “FUTEBOL CLUBE DO PORTO – SECÇÃO DE
DESPORTOS
MOTORIZADOS/ATRIBUIÇÃO
DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e atribuir um
subsídio no valor de 6.750,00i (seis mil, setecentos e
cinquenta euros), condicionado aos pontos dois e três
da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “VIATURAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS – LOCAÇÃO FINANCEIRA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a aquisição solicitada até ao
montante de 288.000i (duzentos e oitenta e oito mil
euros), com recurso à locação financeira conforme
proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “EDIFÍCIO PARA JARDIM DE INFÂNCIA E SEDE
DE JUNTA DE JESUFREI/ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o projecto, programa de concurso
e caderno de encargos e, autorizar a abertura de concurso
público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS FREGUESIAS:
1 – “JUNTA DE FREGUESIA DE BRUFE/PROTOCOLO
-AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – 1ª FASE”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, revogar a deliberação de vinte e cinco de
Setembro de dois mil e dois e, autorizar a transferência
da verba no valor de 75.000i (setenta e cinco mil euros),
para a Junta de Freguesia respectiva, mediante a
celebração de novo protocolo, destinada à realização
das referidas obras.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA/
PROTOCOLO
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA – 1ª FASE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 4.000i (quatro 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 DO LOURO/PROTOCOLO
-OUTRAS RECTIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS –
RUA DE ACESSO AO SANTO DO MONTE”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 40.000i (quarenta 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 OUTIZ/PROTOCOLO
-RUA DA QUINTÃO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 18.000i (dezoito 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 OUTIZ/PROTOCOLO
-RUA JOAQUIM VILAÇA SILVA”
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.
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6 – “JUNTA DE FREGUESIA DE PEDOME/
PROTOCOLO
-RUA DE PEDAÇO MAU/FONTAINHAS”
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.
7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE SEIDE S. PAIO/
PROTOCOLO
-REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DE JUNTA –
3ª FASE”
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.
8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO/
PROTOCOLO
-RUA DO OUTEIRO”
Deliberado por unanimidade, 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.
9 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO/
PROTOCOLO
-TRAVESSA DA ESCOLA”
Deliberado por unanimidade, 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.
10 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO/
PROTOCOLO
-RUA DA DEVESA – RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO”
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.
DO AMBIENTE:
1 - “ALTERAÇÃO À TABELA DE TARIFAS”
Deliberado por maioria, com os votos favoráveis dos
Senhores Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDSPP e Dr. Mário Martins do MAF/PF, aprovar o tarifário
apresentado.
- Absteve-se o Senhor Vereador Dr. Agostinho Fernandes
do MAF/PF e votaram contra os Senhores Vereadores
eleitos pelo Partido Socialista, que apresentaram
declaração de voto.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA PROTECÇÃO CIVIL:
1 – “PAGAMENTO DE FACTURAS DA “REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO” – FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ANOS DE 2000 E 2001"
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, proceder à liquidação da quantia de
29.079,92i (vinte e nove mil, setenta e nove euros e
noventa e dois cêntimos) + IVA.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
- Não participou na discussão e votação o Senhor
Vereador Dr. António Barbosa por impedimento legal.

REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 DE ABRIL DE 2003
ACTA Nº 10 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
-Trabalhos iniciados e conduzidos pelo Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Paulo Oliveira, por impedimento
temporário de representação municipal do Senhor
Presidente da Câmara.
-Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade das propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
referidas propostas.
1 - “EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO
PERTENCENTE A MANUEL CORREIA MARINHO/
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO ESCOLAR
PARA A NOVA ESCOLA BÁSICA DO 1º., 2º. E 3º. CICLO
– ARNOSO SANTA MARIA
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO NO VALOR DE 26.113,32
EUROS”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada:
- que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
atento o conteúdo do clausulado no acordo de colaboração
número 91/98, celebrado com a Direcção Regional de
Educação do Norte, homologado pelo Secretário de
Estado da Administração Educativa e publicado no Diário
da República número 184, ii série, de 11 de Agosto de
1998, com a adenda introduzida aos 11 de Novembro
daquele ano;
- atentas ainda as competências que legalmente lhe são
fixadas pela lei número 159/99, de 14 de Setembro, em
matéria de educação e, ainda o artigo 64º número 7
alínea c) da lei número 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações produzidas pela lei número 5-a/2002, de 11
de Janeiro, sendo que, face a este último preceito, esta
proposta é um acto complementar àquela tomada de
decisão;
- e ainda o disposto o artigo 51º, número 1 do código das
expropriações, delibere autorizar a efectivação do
depósito legalmente exigido no valor de 26.113,32i (vinte
e seis mil, cento e treze euros e trinta e dois cêntimos),
nos termos legais aplicáveis.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

2 – “ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR AO F. C. DE
FAMALICÃO – DEPARTAMENTO JÚNIOR”
Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição do voto
de louvor nos termos da proposta apresentada e dar
conhecimento ao Futebol Clube de Famalicão e à
comunidade famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “LIMITES TERRITORIAIS ENTRE FREGUESIAS/
PARECER”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda.

3 – “ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR AO GRUPO
DE JOVENS DE POUSADA DE SARAMAGOS”
Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição do voto
de louvor nos termos da proposta apresentada e dar
conhecimento ao grupo de Jovens de Pousada de
Saramagos e à comunidade famalicense em geral.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “PROCESSO DISCIPLINAR POR FALTA DE
ASSIDUIDADE
ARGUIDO: JOSÉ FRANCISCO SANTOS ARAÚJO –
AUXILIAR ADMINISTRATIVO”
Tendo-se recorrido ao escrutínio secreto nos termos da
lei em vigor, a Câmara Municipal delibera por maioria,
com seis votos a favor e quatro brancos, concordar
com a proposta apresentada pelo instrutor e, aplicar ao
arguido a pena de demissão.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
5 – “PROCESSO DISCIPLINAR POR FALTA DE
ASSIDUIDADE
ARGUIDO: SILVINO DE JESUS LIMA MACIEL –
OPERÁRIO QUALIFICADO”
Tendo-se recorrido ao escrutínio secreto nos termos da
lei em vigor, a Câmara Municipal delibera por maioria,
com seis votos a favor e quatro brancos, concordar
com a proposta apresentada pelo instrutor e, aplicar ao
arguido a pena de demissão.
- Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar a acta
em minuta nesta parte.
DA PRESIDÊNCIA/RECURSOS HUMANOS:
1 – “AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO PARA ALÉM DOS LIMITES
REMUNERATÓRIOS LEGAIS/JOSÉ ANDRADE LOBO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a prestação de trabalho
extraordinário até 60% da remuneração base ao
funcionário em apreço.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCESSO Nº. 14792/02 – KIDDY’S CLASS
(PORTUGAL) – CONFECÇÕES, LDA. – OBRAS DE
REMODELAÇÃO DE FACHADA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir o pedido de obras de remodelação
da fachada pelo motivo constante do ponto quatro do
parecer e proceder de acordo com o ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCESSO Nº. 652/87 – FÁBRICA DE MALHAS
FILOBRANCA, S.A. – AMPLIAÇÃO DE UNIDADE
INDUSTRIAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, deferir a pretensão da requerente nas
condições da informação técnica.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PROCESSO Nº. 15148/02 - JOÃO VALDEMAR DOS
SANTOS GAIA FERREIRA DA SILVA – INFORMAÇÃO
PRÉVIA
DE
CONSTRUÇÃO
DE
EDIFÍCIO
MULTIFAMILIAR”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer desfavorável à pretensão
do 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.
4 – “PROCESSO Nº. 15872/02 – CONSTRUÇÕES VEIGA
& FILHOS, LDA. – VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO
DE ARMAZÉM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão
condicionado ao cumprimento dos pontos cinco e seis
da informação.
- 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
ABRIL DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DOS TRANSPORTES:
1 - “CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A REDE FERROVIÁRIA
NACIONAL – REFER, EP E A CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA NOVA DE FAMALICÃO PARA A EXECUÇÃO DE
UMA PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA AO KM.
33+561 DA LINHA DO MINHO E DO RESPECTIVO RESTABELECIMENTO DE ACESSO EM SUBSTITUIÇÃO DA
PASSAGEM INFERIOR DE PEÕES PREVISTA PARA O
LOCAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a celebração de protocolo de
colaboração financeiro, entre a REFER, EP e a Câmara
Municipal para a execução de uma passagem inferior
rodoviária ao km 33+561 de linha do Minho e do respectivo
restabelecimento de acesso em substituição da
passagem inferior de peões prevista para o local,
conforme minuta apresentada.

2 – “PERMUTA DE FRACÇÃO AUTÓNOMA “KH”,
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM FRACÇÃO
AUTÓNOMA “IM”, PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DAS LAMEIRAS”
Deliberado por unanimidade, concordar com o teor da
proposta apresentada e autorizar a permuta nas condições
previstas nos pontos um e três da proposta, bem como
conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara para
outorgar e assinar a respectiva escritura e eventual
contrato-promessa necessário para o efeito.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização do evento de acordo
com o programa apresentado e autorizar a realização da
despesa até ao montante de 3.000i (três mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE DANÇA DESPORTIVA
DE BRAGA/ ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 10.000i
(dez mil euros), nas condições previstas nos pontos
dois, três e quatro da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AO FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda.

3 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MANUEL ANTÓNIO COSTA DA SILVA,
RESIDENTE NA URBANIZAÇÃO DE SANTO ANTÓNIO,
LOTE 1, FREGUESIA E CONCELHO DA TROFA”
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.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO E PISCINA
COBERTA DE JOANE/ REVISÃO DE PREÇOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a revisão de preços solicitada, no
valor de 993,44i (novecentos e noventa e três euros e
quarenta e quatro cêntimos) + IVA, a pagar ao adjudicatário
da empreitada TELHABEL – Pré-Fabricados de Betão,
S.A.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: ANTÓNIO DA SILVA LOPES, RESIDENTE
NA TRAVESSA DO ROSAL, FREGUESIA DE SEQUEIRÓ,
4780-627 – SANTO TIRSO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e, do parecer jurídico expendido, o qual faz
parte integrante do processo em apreço, deferir o pedido
de indemnização no valor de 77,35i (setenta e sete
euros e trinta e cinco cêntimos).
- Mais foi deliberado por unanimidade, notificar o
reclamante da presente deliberação, bem como aprovar
a acta em minuta nesta parte.

2 – “REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA P.S.P. –
ESCOLA DE MUSICA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, e atentos os motivos invocados, autorizar
a prorrogação de prazo solicitada pelo período de 120
dias.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.

5 – “ESTABELECIMENTO DENOMINADO “JOM’S BAR”
EXPLORADOR: RUI JOSÉ DA CUNHA PEREIRA E
ESPOSA – AV. ALBINO MARQUES, ED. AVENIDA, R/C,
FREGUESIA DE DELÃES”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada:
- Interditar a utilização do estabelecimento por um período
de seis meses, a contar da data da notificação da
presente deliberação;
- A reabertura do estabelecimento fica condicionada ao
cumprimento de todas as disposições regulamentares
aplicáveis ao licenciamento deste género de estabelecimento, devendo para o efeito ser solicitada uma vistoria
aos serviços técnicos desta Câmara Municipal;
- Notificar os exploradores do estabelecimento com a
advertência de que o desrespeito constitui crime de
desobediência, nos termos do artigo 348º do código penal;
- Notificar também a GNR local, bem como o Governador
Civil de Braga para os fins tidos por convenientes.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “PROJECTO DE REGULAMENTO DE LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES VÁRIAS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e, aprovar o
projecto de regulamento de licenciamento de actividades
várias, bem como submetê-lo a apreciação pública, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo cento e
dezoito do código do procedimento administrativo.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “II MOSTRA “CAVALOS & CAVALOS” DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização do evento, de acordo
com o programa apresentado e autorizar a realização de
despesa até ao valor de 3.000i (três mil euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 - “ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 2º E 3º
CICLOS
E
SECUNDÁRIO/ ATRIBUIÇÃO
DE
SUBSÍDIOS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no montante de
43.460i (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta
euros) aos estabelecimentos de ensino do 2º e 3º ciclos
e secundário, de acordo com o mapa apresentado.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA CULTURA:
1 – “COMISSÃO DE FESTAS DA ROMARIA NOVA DE
LOUSADO/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio de 2.000i (dois mil
euros), nas condições previstas no ponto dois da
proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “AQUISIÇÃO DE ESPECTÁCULOS/COMPANHIA
BOLOR TEATRO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o pagamento de 2.000i (dois mil
euros), referente à aquisição de quatro espectáculos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DOS
MUSEUS”

DO AMBIENTE:
1 – “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA
E.M. 573/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., condicionada à
audiência prévia dos interessados, pelo prazo de dez
dias, nos termos do código do procedimento
administrativo, convertendo-se em definitiva se naquele
prazo não se manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA REALIZADA
EM 14 DE MAIO DE 2003
ACTA Nº 11 / 2003
RESUMO
Antes da ordem do dia:
- Dado o carácter de urgência, foi posta a votação a
admissibilidade das propostas abaixo apresentadas:
Deliberado por unanimidade, admitir a inclusão das
referidas propostas.
1 – “SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA DIVERSOS
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS/ ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, apreciar e concordar com a anulação do
procedimento de concurso público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “GRANDE PRÉMIO DE CONTO “CAMILO CASTELO
BRANCO” - A.P.E./C.M. DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 9.975,96i
(nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa
e seis cêntimos), para os fins previstos, de acordo com
o protocolo apresentado, bem como conferir poderes ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal para o outorgar.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
Assuntos inscritos na agenda de trabalhos e deliberações
proferidas:
DA PRESIDÊNCIA/ACÇÃO SOCIAL:
1 – “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS LAMEIRAS/
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA DESLOCAÇÃO DE
JOAQUIM PEREIRA E ESPOSA LAURINDA PEREIRA À
ASSOCIAÇÃO INOCÊNCIA EM PERIGO NA SUÍÇA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o apoio financeiro de 1.000i (mil
euros), à Associação de Moradores das Lameiras para
os fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO URBANISMO:
1 – “PROCº. Nº. 5083/03 – IMOERV – IMOBILIÁRIA DA
ERVOSA, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão, nas
condições da informação técnica.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “PROCº. Nº. 15617/02 – OCEANU’S – SOCIEDADE
HOTELEIRA E TURÍSTICA, LDA. – ESTABELECIMENTO
HOTELEIRO – HOTEL”
Deliberado por maioria, nos termos da proposta
apresentada, indeferir a pretensão da requerente e,
proceder de acordo com os pontos dois e três da mesma.
- Mais foi deliberado por maioria, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
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- Abstiveram-se os Senhores Vereadores eleitos pelo
MAF/PF e Partido Socialista, tendo este apresentado
declaração de voto do seguinte teor:
3 – “PROCº. 6530/02 - MANUEL OLIVEIRA & ANTÓNIO
CARDOSO, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, emitir parecer favorável à pretensão
condicionado às alíneas a), b), c), d) e e) do número um
e número dois da mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “VISTORIAS PARA EFEITO DE LICENCIAMENTO
DA UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS OU SUAS FRACÇÕES/
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, concordar com o seu teor e proceder em
conformidade com a mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
5 – “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA
GESTÃO URBANÍSTICA ENTRE OS DIAS 15 E 30 DE
ABRIL DE 2003”
Deliberado por unanimidade, tomar conhecimento.
DA HABITAÇÃO:
1 – “REALOJAMENTO E CÁLCULO DE RENDA - CASA
Nº. 40 DA URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, fixar em 24,69i o montante da renda
mensal relativa à casa nº. 40, à família de José Vicente
Navarro.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REALOJAMENTO E CÁLCULO DE RENDA - CASA
Nº. 33 DA URBANIZAÇÃO DA CAL, CALENDÁRIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar o realojamento da família de
António de Jesus Gonçalves na casa nº. 33, fixar em
11,73i o montante da renda mensal ficando a celebração
do contrato de arrendamento condicionado ao ponto três
da proposta.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS A CUSTOS
CONTROLADOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE
DESENVOLVIMENTO DE HABITAÇÃO, SITOS NAS
FREGUESIAS DE REQUIÃO E GAVIÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, adjudicar a empreitada à firma Empreiteiros
Casais, S.A., via celebração de contrato de
desenvolvimento de habitação, condicionada à audiência
prévia dos interessados, pelo prazo de dez dias, nos
termos do código do procedimento administrativo,
convertendo-se em definitiva se naquele prazo não se
manifestarem.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO:
1 – “PERMUTA DE TERRENO ENTRE O MUNICÍPIO
DE V. N. DE FAMALICÃO E O BENEFÍCIO PAROQUIAL
DE S. MIGUEL DE SEIDE/RECTIFICAÇÃO DA
DELIBERAÇÃO DE 21/02/2000”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, rectificar a deliberação de Câmara de vinte
e um de Fevereiro de dois mil e serem feitas as cedências
referidas conforme proposto.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “DOAÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AO
ALARGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E PROLONGAMENTO
DE CAMINHO PÚBLICO CONFRONTANTE COM O
PRÉDIO DE FRANCISCO XAVIER COSTA RIBEIRO,
RESIDENTE EM BARREIRO – VALE S. COSME –
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO Nº. 236/2002”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aceitar as doações das áreas acima
referidas destinadas a arruamento a executar pelo titular
do processo de obras número 236/2002, Francisco Xavier
Costa Ribeiro, que passará a integrar os bens do domínio
público do Município;
- Que, para o efeito acima referido, seja celebrada
escritura pública de doação, na qual a Câmara Municipal
figurará como donatária, com os munícipes Francisco
Xavier Costa Ribeiro e esposa, Cristina Maria Gonçalves
Mesquita Ribeiro e Joaquim Rego Ribeiro e esposa,
Laurinda Azevedo Costa, assim dando cumprimento ao
previsto a artigo vinte e cinco do decreto–lei número
555/99, sendo ali fixado o prazo de dez anos que obrigará
o titular do referido processo 2356/2002 a manter o
referido caminho em, boas condições de circulação e
segurança, e fixada caução no valor de 7.500i (sete mil
e quinhentos euros);
- que, sejam concedidos poderes ao senhor presidente
da câmara 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.
3 – “MOREIRA DA COSTA & PEREIRA, LDA. –
RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA,
REFERENTE À EXECUÇÃO DO AÇUDE DE PEDOME –
RETENÇÃO DE ÁGUA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, conceder poderes ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal para outorgar, em nome do
Município, a rescisão do contrato de empreitada de obras
públicas (actual artigo 240º), celebrado com a Sociedade
Moreira da Costa & Pereira, Lda., referente à execução
do açude de Pedome – retenção de água.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA ROTUNDA
DE SANTO ANTÓNIO, DESTA CIDADE/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: HÉLDER AUGUSTO SÁ SAMPAIO”
Deliberado por unanimidade, notificar o reclamante nos
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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 OCORRIDO NO LUGAR
DE REAL, GAVIÃO/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: GUILHERMINA DA COSTA BARBOSA”
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, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA RUA CIMA
DE PELE, JOANE/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: MARIA JOSÉ CASTRO COUTO”
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, cujo teor faz parte integrante do processo
em apreço”.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA AV.
NARCISO FERREIRA, RIBA DE AVE/INDEMNIZAÇÃO
ACIDENTADO: JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA”
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 e notificar a
reclamante da presente deliberação.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO TURISMO:
1 – “II FESTIVAL NACIONAL DE DOÇARIA
CONVENTUAL E TRADICIONAL DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a realização do evento, bem como
aprovar o orçamento apresentado, cuja despesa totaliza
o valor de 27.700i (vinte e sete mil e setecentos euros)
+ IVA.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DA EDUCAÇÃO/ENSINO:
1 – “ESTABELECIMENTOS DE ENSINO: INSTITUTO
NUN’ÁLVARES E ALFACOOP”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e para os fins previstos, atribuir o subsídio
no valor de 1.474i (mil quatrocentos e setenta e quatro
euros), ao estabelecimento de ensino instituto
Nun’Álvares e no valor de 1.540i (mil quinhentos e
quarenta euros), ao estabelecimento de ensino
ALFACOOP – Cooperativa de Ensino CRL.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “EB 1, 2, 3 DE GONDIFELOS E EBI DE ARNOSO
SANTA MARIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada e para os fins previstos, atribuir os subsídios
no valor de 6.457,15i (seis mil, quatrocentos e cinquenta
e sete euros e quinze cêntimos), à escola EB 1, 2, 3, de
Gondifelos e no valor de 6.170,90i (seis mil, cento e
setenta euros e noventa cêntimos), à escola EBI de
Arnoso Santa Maria.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL À
ALUNA ISABEL CELESTE RIBEIRO FONSECA”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar 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.
DA CULTURA:
1 – COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o programa das comemorações
apresentado, bem como autorizar a realização das
despesas até ao montante de 5.400i (cinco mil e
quatrocentos euros).
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “RANCHOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar o seu teor e proceder em
conformidade com a mesma.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DO DESPORTO:
1 – “LIBERDADE FUTEBOL CLUBE/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 10.000i

(dez mil euros), ao Liberdade Futebol Clube 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 – “CLUBE DESPORTIVO DE BAIRRO – ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 750i
(setecentos e cinquenta euros), para os fins previstos e
proceder ao seu pagamento de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
3 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESMERIZ –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 2.250i (dois
mil duzentos e cinquenta euros), para os fins previstos e
proceder ao seu pagamento de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
4 – “CENTRO HÍPICO DE JOANE – ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir um subsídio no valor de 7.500i
(sete mil e quinhentos euros), ao Centro Hípico de Joane
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 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL
PINHEIRO TORTO, LANDIM – ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 1.250i (mil
duzentos e cinquenta euros), para os fins previstos e
proceder ao seu pagamento de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
6 – “ADERM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE MOGEGE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 1.250i (mil
duzentos e cinquenta euros), para os fins previstos e
proceder ao seu pagamento de acordo com as
disponibilidades financeiras do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
7 – “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NINENSE –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 5.000i (cinco
mil euros), para os fins previstos e proceder ao seu
pagamento de acordo com as disponibilidades financeiras
do município.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
8 – “GRUPO DESPORTIVO DE RIBEIRÃO/ATRIBUIÇÃO
DE SUBSÍDIO PARA DESLOCAÇÃO DA EQUIPA DE
INICIADOS AO TORNEIO INTERNACIONAL DE
GIVORS”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 8.500i (oito
mil e quinhentos euros), para os fins previstos.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
9 – “ADERE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E
RECREATIVA DE SEIDE S. MIGUEL – ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, atribuir o subsídio no valor de 1.250i (mil
duzentos e cinquenta euros), para os fins previstos e
proceder ao seu pagamento de acordo com as
disponibilidades financeiras do município.
-Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
DAS OBRAS MUNICIPAIS:
1 – “JARDIM DE INFÂNCIA DE ESMERIZ –
TRABALHOS A MAIS – 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, aprovar a realização dos trabalhos a mais
e proceder à celebração do respectivo contrato adicional.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO – TRABALHOS A MAIS
– 1º ADICIONAL”
Deliberado por unanimidade, retirar esta proposta da
agenda.
DAS FREGUESIAS:
1 – JUNTA DE FREGUESIA DE ABADE DE VERMOIM/
PROTOCOLO
-CANTINA NA EB 1º CICLO – CONCLUSÃO”
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 ANTAS/PROTOCOLO
-RUA DE S. CLÁUDIO”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 24.000i (vinte e quatro 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 ARNOSO SANTA
EULÁLIA/PROTOCOLO

-BENEFICIAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LUGAR DO
OLHEIRO”
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.
4 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA
EULÁLIA/PROTOCOLO
-BENEFICIAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LUGAR DO
OUTEIRO”
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 CASTELÕES/
PROTOCOLO
-RUA DO RIO”
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 DE CRUZ/PROTOCOLO
-LARGO DO SENHOR DOS AFLITOS (2ª FASE)”
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.
7 – “JUNTA DE FREGUESIA DE ESMERIZ/
PROTOCOLO
-RUA DE VICENTINOS”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 16.819,50i (dezasseis mil, oitocentos
e dezanove 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.
8 – “JUNTA DE FREGUESIA DE MOGEGE/
PROTOCOLO
-AVENIDA DE SANTA MARINHA (ACESSO À VIM)”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 12.500i (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.
9 – “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRÃO/
PROTOCOLO
-CAIXILHARIAS PARA A ESCOLA EB 1º CICLO DE SANTA
ANA”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 5.155i (cinco mil, cento 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.
10 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VALE S. COSME/
PROTOCOLO
-E.M. 625 – IGREJA À E.N. 309"
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.
11 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/
PROTOCOLO
-C.M. 1504"
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 100.000i (cem 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.
12 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/
PROTOCOLO
-CANTINHO DA LAMEIRA”
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.
13 – “JUNTA DE FREGUESIA DE VERMOIM/
PROTOCOLO
-TRAVESSA DE AGRA MAIOR”
Deliberado por unanimidade, autorizar a transferência da
verba no valor de 1.000i (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 – “EMPREITADA DE “REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DE CRUZ.
S. TIAGO, GAVIÃO E E.N. 14 ATÉ AO LIMITE DO
CONCELHO - APROVAÇÃO DO PROJECTO E
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, apreciar e aprovar o projecto da obra
mencionada em epígrafe, bem como autorizar a abertura
do respectivo concurso público.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
2 – “REDUÇÃO EXCEPCIONAL DA TARIFA DE ÁGUA E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO”
Deliberado por unanimidade, nos termos da proposta
apresentada, autorizar a redução excepcional do valor
da tarifa de água, bem como a isenção do pagamento da
tarifa de ligação à rede pública.
- Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta em
minuta nesta parte.
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REPRESENTAÇÕES DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

UMA ASSEMBLEIA
MAIS PRÓXIMA
DOS CIDADÃOS
NUNO MELO *

24/06/2003 CÂMARA MUNICIPAL Visita oficial de
diversas autoridades públicas do Estado de
Pernambuco (Brasil)
27/07/2003 LIGA DE PROFILAXIA E AJUDA COMUNITÁRIA (LIPAC) Cerimónia de
encerramento do IX Curso de Interventores na área da Saúde Mental Comunitária

NO ANTERIOR número deste Boletim, demos conta aos Munícipes de como, decorrido
menos de metade do mandato, a Mesa concretizou em acções, o essencial daquilo a
que se propusera quando tomou posse, no sentido da dignificação da Assembleia
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Na verdade, apesar duma manifesta conjuntura de contenção, conseguiu a Mesa
beneficiar este órgão fundamental da vida municipal com novas instalações, mais pessoal
administrativo, novo parque informático, um sítio na Internet e melhores condições
para a comunicação social na sala das sessões plenárias.
Mas não queremos ficar por aqui.
Entendemos que a dignificação da Assembleia Municipal, bem patente nas referidas
benfeitorias, reclamadas, diga-se, há mais de 20 anos, passa também por uma nova
forma de interacção da Mesa e da Assembleia Municipal com os Famalicenses.
Por essa razão solicitamos ao Executivo, com particular insistência, a criação do
aludido sítio na Internet – que para além das importantes informações que presta,
permite o fácil contacto da população – bem como a participação, de pleno direito,
neste Boletim Municipal.
Mas por essa razão também, têm os membros da Mesa comparecido, mesmo durante
os fins-de-semana, nas numerosas iniciativas comunitárias que respeitam ao concelho,
correspondendo assim ao convite dos mais variados entes públicos, religiosos,
associativos, cooperativos e particulares, que não prescindem já da representação da
Assembleia Municipal nos actos que promovem, como forma de valorização dos mesmos.
Refira-se, que em todos esses actos a Mesa se faz representar com o maior gosto,
certa de que também por essa forma contribui para o prestígio e a valorização do papel
da Assembleia Municipal.
E de tudo isto damos conta neste Boletim Municipal, convictos que tamanho esforço
tem merecido o reconhecimento da população que vê nesta nova forma de fazer política
o caminho certo.
Em favor da Assembleia Municipal, em favor de Vila Nova de Famalicão.

07/09/2003 COMISSÃO DA SAGRAÇÃO DA IGREJA
DO DIVINO SALVADOR DA VILA DE JOANE
Inauguração da Igreja do Divino Salvador
26/09/2003 CÂMARA MUNICIPAL Cerimónia de recepção ao Presidente do Futebol
Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa
27/09/2003 CÂMARA MUNICIPAL Feira Grande de S. Miguel (Exibições Equestres)
28/09/2003 CÂMARA MUNICIPAL Inauguração da Casa da Música

05/10/2003 CÂMARA MUNICIPAL Comemorações do
90º aniversário da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco
05/10/2003 CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CASTELÕES 20º aniversário da
instituição
07/10/2003 CÂMARA MUNICIPAL Concerto de Pete Rende, na Casa das Artes
18/10/2003 CÂMARA MUNICIPAL Sessão solene de recepção a Sua Excelência o
Secretário de Estado da Administração Educativa, Abílio Morgado

* Presidente da Assembleia Municipal
de Vila Nova de Famalicão
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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

DELIBERAÇÕES NA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
26 DE SETEMBRO DE 2003

- Aprovado, por maioria, com 62 votos a favor e 15
abstenções, um voto de congratulação apresentado pelo
Grupo Municipal do PPD/PSD, pela realização dos
eventos: Feira de Artesanato e Gastronomia e Feira do
Associativismo e Juventude.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de pesar
apresentado pelo Grupo Municipal do PS, pelo
falecimento do Sr. Jaselino Loureiro.
- Aprovado, por unanimidade, um voto de recomendação
apresentado pelo Grupo Municipal do PS, no sentido de
que a Assembleia Municipal, recomende à Câmara
Municipal, interceda de forma veemente junto do
Governo, para que sejam tomadas medidas enérgicas e
concretas contra o desemprego no concelho, evitando
assim o agravamento das condições socais de muitas
famílias famalicenses.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido da aprovação/
autorização para adjudicação ao Banco BPI, S.A., pelo
montante de 336. 886, 18 Euros, da utilização de 2
veículos pesados destinados à recolha de resíduos
sólidos urbanos, em regime de locação financeira.
- Aprovado, por maioria, com 71 votos a favor e 1
abstenção, o pedido de prorrogação do prazo por 90 dias
para a entrega do relatório final da Comissão Eventual
sobre a construção de um aterro sanitário em V. N. de
Famalicão.

- Aprovado, por maioria, com 72 votos a favor e 2
abstenções, o pedido de alargamento do âmbito de
intervenção da Comissão Eventual para construção de
um aterro sanitário em V. N. de Famalicão e alargamento
do prazo de entrega do relatório final por mais 90 dias a
acrescer ao anterior prazo de prorrogação.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização
para adjudicação da empreitada de Renovação Urbana
na Av. 25 de Abril, ao abrigo do n.º 6, do art.º 22.º, do
Dec-Lei 197/99 de 2 de Março.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de rectificação
da redacção do art.º 13.º do Regulamento de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e Prestação de Serviços.
- Aprovado, por unanimidade, a proposta de
desafectação do domínio público para integrar o domínio
privado do imóvel sito em Cardal da Freguesia de Bente,
correspondente a um lote com a área de 597 m2.
- Aprovada, por unanimidade, uma proposta apresentada
pela Mesa da Assembleia Municipal, após reunião com
os líderes dos Grupos Municipais e total concordância
dos mesmos, no sentido de criar três Comissões
Eventuais, destinando-se a primeira ao estudo e
apreciação do Regulamento Municipal da Publicidade; a
Segunda ao estudo e apreciação do Regulamento de
Licenciamento de Actividades Várias; e a terceira ao
estudo e apreciação do Regulamento Municipal de Apoio
a Estratos Sociais Desfavorecidos em matéria
Habitacional.
- Aprovado, por unanimidade, o pedido de autorização
para a adesão da Câmara Municipal à Associação
Portuguesa de Habitação Municipal.

19/10/2003 ASSOCIAÇÃO TEATRO CONSTRUÇÃO
Comissão de Honra da prova de atletismo “IV
Famalicão Joane”
21/10/2003 ÁGUAS DO AVE Cerimónia de assinatura do contrato de concessão do
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave
23/10/2003 CÂMARA MUNICIPAL Apresentação da exposição “Erotic Forbidden”, na
Casa das Artes
25/10/2003 FREGUESIA DE VILARINHO DAS CAMBAS
Assinatura do auto de consignação da obra de
construção da Sede da Junta; Apresentação do
projecto do arranjo urbanístico da zona envolvente à
Igreja Paroquial; cerimónia de lançamento da primeira
pedra da obra de construção da Sede de Junta;
Inauguração da Rotunda de Meães.
25/10/2003 JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA Inauguração da ampliação do cemitério
e Bênção da primeira pedra da Capela Mortuária
31/10/2003 ASSOCIAÇÃO CÍVICA TUDO PELA VIDA Homenagem ao Dr. Artur Joaquim
Gomes Teixeira de Melo
07/11/2003 CÂMARA MUNICIPAL Conferência sobre “Sidónio Pais”, integrada no Ciclo
de Conferências consagradas aos Presidentes da República Portuguesa
23/11/2003 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS Lançamento da primeira pedra da nova
Sede do Agrupamento de Santo Adrião (Vila Nova de Famalicão)
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F A M A L I C E N S E S
Em cada edição do BOLETIM MUNICIPAL vamos mostrar rostos de Famalicenses captados nos diversos momentos da vida pública
do Município. Indicamos ainda a data e o lugar 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.

Vila Nova de Famalicão, 21-09-2003

Vila Nova de Famalicão, 28-06-2003

Ribeirão, 08-02-2003

Joane, 05-07-2003

Castelões, 12-07-2003

Vila Nova de Famalicão, 09-09-2003
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Vila Nova de Famalicão, 29-09-2003

Antas, 29-09-2003

