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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  07  DE 

DEZEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes,  com a 

presença dos Vereadores Manuel Rodrigues Lopes, José Manuel Temporão Monte, 

Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues, José Luís Serra Rodrigues e Drª. 

Maria Ângela de Lima Evangelista. Secretariou a Chefe de Divisão Administrativa, 

Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus. E, tendo tomado os lugares que lhes 

estavam destinados, verificou-se a falta do  Vereador Fernando Pereira Rodrigues por 

motivos  profissionais, tendo, de seguida, sido   declarada aberta a reunião pelas nove 

horas e trinta minutos.  --------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O  Sr.  Presidente   deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, tendo- se registado a intervenção da Vereadora Drª. Ângela Evangelista 

para agradecer publicamente a solidariedade manifestada aquando do falecimento do 

seu marido Sr. António Alves.  -----------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  24 DE 

NOVEMBRO DE 2011:-  A Câmara Municipal,  em cumprimento do disposto no 

número 2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, para os efeitos do disposto no n.º 4 do citado artigo, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia 24 de Novembro finco, pelo 

que  as  mesmas  irão  ser  assinadas  pelo  Presidente  e  pelo  Secretário  da  respetiva 

reunião. (a  Vereadora Drª. Ângela Evangelista  não tomou parte na deliberação por 
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não ter estado presente na reunião a que diz respeito a ata em apreciação). PONTO 2 

- MEDALHAS DE MÉRITO:- Foi presente uma informação interna registada sob o 

nº 371/2011, prestada pelo Técnico Superior – Responsável de Arquivo, a remeter a 

proposta de atribuição de medalhas de mérito que seguidamente se transcreve:--------

“Proponho  que  a  Câmara  Municipal  homenageie,  no  dia  em que  se  relembra  o 

falecimento do primeiro Santo Português, S. Teotónio, filho ilustre de Valença, duas 

figuras valencianas que, embora não tendo nascido nesta Terra, a ela dedicaram a 

maior parte da sua vida profissional, familiar e social, por força das suas atividades 

laborais,  por  um  lado  e,  principalmente,  pelo  amor  e  paixão  pela  sua  memória 

patrimonial e histórica e, sobretudo, pelas suas gentes.

A  forma  apaixonada  com  que  dedicaram  parte  da  sua  vida  a  Valença, 

contribuindo  de  forma  decisiva  e  inquestionável,  para  o  seu  enobrecimento  e 

projeção,  não  somente  a  nível  local,  mas  sobretudo  para  lá  da  nossa  geografia, 

traduziu-se em marcas indeléveis que se vão perpetuar na história de Valença,  e que 

eles  próprios  ajudaram  a  desbravar,  dando-a  a  conhecer  às  gerações  vindouras, 

através da sua pena, da sua reflexão e análise, deixando-nos uma obra de especial 

valor literário histórico e científico.

A  sua  obra,  imorredoira,  representa,  na  sua  essência,  a  elevação  e  o 

reconhecimento do passado histórico desta “velha” vila raiana - jovem cidade - de 

Valença, da sua importância na construção da nacionalidade e do papel decisivo que 

desempenha hoje, na segunda década do século XXI. Refiro-me, concretamente, ao 

Senhor Alberto Magno Pereira de Castro e  ao  Senhor Manuel Augusto Pinto 

Neves,  a quem proponho que se  faça uma justa  e  merecida homenagem pública, 

através da atribuição, em Sessão Solene a realizar no próximo dia 18 de Fevereiro, 

feriado Municipal, da Medalha Municipal de Mérito.
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Major Alberto Pereira de Castro

Alberto Magno Pereira de Castro nasceu em Melgaço em 16 de Agosto de 1940. Em 

1966,  cumprido  o  serviço  militar  obrigatório,  com  uma  Comissão  em  Angola, 

ingressou na Guarda Nacional Republicana, tendo sido transferido para Valença em 

Novembro do mesmo ano com destino ao Comando da Secção, onde permaneceu até 

1986.Em Dezembro deste ano, assume o Comando interino da Companhia de Viana 

do Castelo, optando pela continuação nesta Unidade, como Adjunto do Comando e 

depois como Comandante da Companhia até 1992, data em que, terminando o Curso 

de Promoção a Oficial Superior da GNR no Instituto de Altos Estudos Militares, é 

colocado em Lisboa. Por motivos de ordem familiar, passa à situação de Reserva, 

fixando-se  definitivamente  em  Valença.  No  ano  seguinte  concorre  nas  Eleições 

Autárquicas, como Independente pelo Partido Social – Democrata, à Presidência da 

Câmara local tendo sido eleito, cumprindo o mandato de 1994/1997.

Durante  a  sua  permanência  em  Valença,  e  a  par  da  sua  atividade  profissional, 

desenvolveu uma intensa atividade sócio – cultural com desempenho de cargos em 

diversas Instituições locais como Liga dos Combatentes, Assembleia Valenciana e 

Associação de Socorros Mútuos, entre outras. Já na situação de Reforma exerceu o 

cargo de Presidente da Direção e do Conselho Fiscal da Associação de Jornalistas e 

Homens de Letras do Alto Minho e de Presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa 

de Misericórdia de Valença. É atualmente Presidente da Associação de Valença do 

Minho dos Amigos do Caminho Português de Santiago, de que foi co-fundador em 

1995, no final do estudo, com outras individualidades, desta via de peregrinação a 

Compostela.

O  seu  particular  gosto  pela  Literatura,  que  pratica  desde  muito  jovem,  e  o  seu 

fascínio  pelo  Património  histórico  valenciano,  com relevo para  a  sua  praça-forte, 

motivaram-lhe uma intensa e continuada investigação ao longo dos anos, refletindo e 

recolhendo informação que tem dado a conhecer quer através de jornais e revistas da 

especialidade, quer em livro, de que se destaca Valença do Minho nas Guerras da 

Restauração (1995), A Igreja de Santo Estêvão e a Formação da Colegiada (2000), 
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Valença  do  Minho  na  Revolução  dos  Marechais-  o  cerco  à  Praça  -  Forte  em 

1837(2005), A Praça – Forte de Valença do Minho ,3ªEdição (2006), As Gerações 

Valencianas,  Volume  I  (2008),  e  a  sua  mais  recente  e  emblemática  Monografia 

Valença do Minho – Terra, Gente e Património (2010), que veio a lume na celebração 

do  1º  Aniversário  da  elevação  de  Valença  a  Cidade,  e  que  só  foi  possível  pelo 

profundo conhecimento que o Autor possui do território valenciano, das suas gentes e 

potencialidades.

De  notar  ainda  que,  sendo  o  Major  Alberto  Pereira  de  Castro,  um  devotado 

conhecedor dos Caminhos de Santiago, especialmente nos percursos que atravessam 

o concelho de Valença e limítrofes, tem sido convidado a produzir comunicações em 

diversas  localidades  portuguesas  e  estrangeiras,  designadamente  em  Viana  do 

Castelo, Barcelos, Esposende, Tui e Pontevedra. Em 29 de Junho de 2010 esteve na 

Irlanda,  a  convite  e  em representação  do  Município  de  Valença,  participando  no 

Seminário  Internacional  “Potencial  de  Turismo  de  Peregrinação”,  realizado  em 

Castlebar, no âmbito do Projecto ULTREIA, com uma Comunicação intitulada “Os 

Vários Caminhos da Peregrinação – Bases para um Projecto de Turismo Cultural e 

Religioso”.

Em 2011 colaborou com um texto de fundamentação no Processo de Candidatura de 

Valença a Património da Humanidade, integrando a respectiva Comissão de Honra.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuel Augusto Antunes Pinto Neves

Nasceu no Concelho da Pampilhosa da Serra, freguesia da Portela do Fojo, 

em  1950,  onde  concluiu  a  instrução  primária.  Depois  rumou  a  Coimbra,  onde 

prosseguiu os estudos no Liceu D. João III.

Depois de cumprir o serviço militar, com passagem pela antiga província da 

Guiné,  radicou-se  em  Valença  do  Minho,  onde  contraiu  matrimónio  com  uma 

valenciana.  Foi  professor  e  funcionário  bancário,  encontrando-se  actualmente  na 

situação de aposentado.

Desempenhou funções como autarca na Junta de Freguesia de Cristelo-Covo, 
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sendo o seu Presidente entre 1977 e 1979 e Secretário da Assembleia Municipal entre 

1997 e 2001, jornalista (director-fundador do jornal Expresso da Ribeira Minho) e fez 

parte de associações culturais e sociais, tais como o Rotary Clube de Valença (do qual 

foi  Presidente  2  vezes),  PROAPE – Programa de  Ajuda  ao  Próximo,  Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença (Vice-Presidente entre 2002 e 

2005) e Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Valença desde 2008.

O seu contributo para a história de Valença reflecte-se em várias publicações 

monográficas,  das  quais  se  destacam,  Valença  na  História  e  na  Lenda  (1990), 

Valença das Origens aos nossos dias  (1997), Valença entre a História e o Sonho  

(2003), Associação Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Valença  (2004), 

Cristelo-Covo: entre o Castelo e o Rio (2006) e Valença e Tui: Relações através dos 

tempos (2008) e Santa Casa da Misericórdia – Cinco Século a Fazer o Bem (2010).

É também um apaixonado pela Terra que o acolheu, facto este que se reflecte 

na forma  rigorosa e dedicada com que escreve as suas monografias.”. ------------------

Aprovada, por unanimidade, a proposta acima transcrita para atribuição de Medalhas 

de Mérito  a Alberto  Magno Pereira  de Castro e Manuel   Augusto Pinto Neves e 

remeter  a  mesma  à  Assembleia  Municipal  para  se  pronunciar.  PONTO  3  - 

EMPREITADA DE “ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER DO CENTRO 

DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DE VALENÇA – MINUTA DO CONTRATO:- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  ratificar o despacho proferido no 

dia  25  de  Novembro  último  através  do  qual  foi  aprovada  a  minuta  de  contrato, 

referente à empreitada de “Espaços Desportivos e de Lazer do Centro de Inovação e 

Logística  de  Valença”.  PONTO  4  -  EMPREITADA  DE  “REDE  DE 

SANEAMENTO DE FONTOURA – 1ª FASE” – PLANO DE SEGURANÇA:- A 

Câmara municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho através do qual  o 

Sr.  Presidente  concordou  com  a  nomeação  da  Engª.  Carla  Mendes  como 

Coordenadora  de Segurança  na Empreitada de “Rede de Saneamento de Fontoura- 

Faes I bem como, também  com a nomeação do Eng. Jorge Manuel Rio Tinto de 

Azevedo como diretor da Fiscalização da obra. Mais foi deliberado, também , por 
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unanimidade ratificar o despacho através do qual foi aprovado o plano de segurança 

para obra referida em epigrafe, apresentado pela empresa “Narom, S. L. - Sucursal 

em Portugal”.   PONTO 5 - EMPREITADA DE “REDE DE SANEAMENTO DE 

FONTOURA – 1ª FASE” – MINUTA DO CONTRATO:-  A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade,  ratificar o despacho proferido no dia 25 de Novembro 

último através do qual foi aprovada a minuta de contrato,  referente à empreitada de 

“Rede de Saneamento de Fontoura – Fase I”.  PONTO 6 - PROTOCOLO PARA 

GESTÃO  PARTILHADA  DO  NÚCLEO  MUSEOLÓGICO  DE  VALENÇA 

ENTRE A FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VALENÇA:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

encetar  contactos  para  que  sempre  que  houver  marcações  para  visitar  o  Núcleo 

Museológico de Valença, pertencente à Fundação Museu Nacional Ferroviário,   as 

mesmas sejam asseguradas pelos nossos serviços. PONTO 7 - FEIRA SEMANAL- 

AVERBAMENTO DE LUGAR:-  Foi  presente  um requerimento  de  José  Carlos 

Rodrigues Alves, registado nesta Câmara Municipal sob o nº 5860/2011, a solicitar o 

averbamento do seu lugar de feira para “Bouçadas & Alves, Limitada”, invocando 

razões de saúde. A Câmara Municipal,  atenta à informação que acerca deste assunto 

foi prestada,   deliberou, por maioria, com votos contra dos membros  eleitos pelo PS 

presentes, aprovar o solicitado averbamento de lugar. (Os Vereadores eleitos pelo PS 

votam contra  pelas  mesmas  razões  já  invocadas  anteriormente  em assuntos  desta 

natureza).  PONTO 8 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS- RESUMO DIÁRIO DE 

TESOURARIA:  Foi  presente  o  Resumo  Diário  de  Tesouraria  do  dia  seis  de 

Dezembro  corrente,  que  apresenta  o  total  de  disponibilidades  de   €681.142,06 

(seiscentos e oitenta e e um  mil cento e quarenta e dois euros e seis cêntimos)  . 

“Ciente”.  DESPACHOS  PROFERIDOS  PELO  PRESIDENTE  E  PELOS 

VEREADORES  MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE 

PODERES DA CÂMARA MUNICIPAL:-  Foi presente a relação dos despachos 

proferidos pela Presidência da Câmara Municipal por delegação desta, no período de 

09  de  Novembro  findo  a  06  de  Dezembro  corrente.  “Ciente”.  -  SUBSÍDIOS E 
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TRANSFERÊNCIAS:-  A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  atribuir 

um subsidio no valor de 5.000,00 ( cinco mil euros)  ao Agrupamento Vertical de 

Escolas Muralhas do Minho, com a finalidade de ser distribuído  equitativamente 

pelos respetivos departamentos, de forma a apoiar o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a ciência e inovação. (a  Vereadora Drª. Ângela Evangelista  não 

tomou  parte  na  deliberação  por  pertencer  aos  corpos  diretivos  do  Agrupamento 

Vertical de Escolas “Muralhas do Minho” . - CEDÊNCIA DE TRANSPORTES:-  A 

Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade, ratificar a concessão de transporte 

que a coberto do nº 8033/2011 deu entrada nesta Câmara Municipal. - CEDÊNCIAS 

DE INSTALAÇÕES:-  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

cedência de instalações que a coberto do nº 7799; 7800/2011 deram entrada nesta 

Câmara Municipal.   PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- 

Encerrada  a  ordem  de  trabalhos,  o  Presidente  da  Câmara  fixou  um  período  de 

intervenção aberto ao público, não se registou qualquer intervenção. APROVAÇÃO 

DA ATA EM MINUTA:-  Nos termos das pertinentes disposições do artigo 92º da 

Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata 

desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e 

achada  conforme  e  seguidamente  assinada  pelo  Presidente  da  Câmara  e  pelo 

Secretário  da  presente  reunião. E,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o   Presidente  da 

Câmara, pelas dez horas e quinze minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata. ---------------------------------------------------------
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