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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 07-08-2017
~~~~~~~~--Aos sete dias do més cle agosto, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no ediflcio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidents dests Orgao Autérquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Corrsia Pinto Araujo, José Augusto Margai Morals e Manuela Alexandra
i\/Iota Machado Ferreira Nunes.--------------------------------------------------------------—------------------------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Maoedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior, Nuno Miguel Lomba Mota.-----------------------------------------------------~~~-»~-----------------------Verificada a presenga do numero legal ds Vereadores foi pelo Senhor Presidents,
deciarada absrta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.--------------------~~~~~~-~-~----------~--»----Faltou por motivos justifioados 0 Senhor Vereador Luis Filipe Silva que pediu a
substituigao, e 0 Senhor Versador Manuel Barros de Araujo, nao pode estar presents por
motivos de doenga.~»-~~~-~~~~~-~~~~~~~~~--~~-~---~~~——-~~~~~~-~-~-~~~~»--~—~~—--------------~--------------------------BALANCETE: Presents 0 resumo diario da Tesouraria rslativo ao dia quatro do
mes de agosto do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um
milhao quinhentos e setenta e um mil quinhentos e treze euros e vinte e nove oéntimos,
cuja fotocopia se encontra inssrta a folhas dszoito e dezanove da minuta da presents
ata.---------------~-~~-~~~--~---~-~---------~---~-~~»~~~»~~~~--~»-----------»~-»~»~»~~~~-——-----~-------------------—-—----~EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para

verificagao da Excelentissima Edilidade.---------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------~-~~-------------------------------------A Senhora Vereadora Manuela informa que vai em periodo de férias do dia de

hoje até vinte e seis de agosto, comunicando a respetiva morada para o periodo de
férias.-----------»-~~~~-----------------------------~------------------------~--~-~~~-~~~~---~--~~---------------------------A Senhora Vereadora Manuela Machado questiona ainda sobre se jé esta
disponivel o parecer dos servigos sobre qual a quota ideal que, pela sua
exequibilidade, néo inviabilize a rentabilidade economica nao urbana, pois, nos
prazos legais deveria ter sido disponibilizado esse parecer até dezassete de julho
de dois mil e dezassete.-----------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents da Cémara informa que até ao memento néo foi ainda
possivel encontrar qualquer critério que permita definir a area que possa ser
considerada a quota ideal, os Servigos estéo a proceder a uma anélise profunda de
legislagao e do territério para que se possa, com seguranga, deﬁnir um paréimetro
que seja exequivel e que nao prejudique nenhuma das partes interessadas.------------------~Presents, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéo ole

dezassete de julho de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas
vinte a vinte e sets da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
maioria aprovar a referida ata. A Senhora Vereadora J|I|lia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, abstém-se por nao ter estado presents na reuniao a que diz respeito a
ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
-~~-~~~~--ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;f)ES.- Zero um zero um.Para conhecimento da Excelentissima Camera, as deliberagoes tomadas em Sesséio
Extraorciinaria da Assembleia Municipal, realizada em vinte do corrente més de julho, ouja
fotocépia se encontra inssrta a folhas vinte e oito da minuta da presents ata:--------------
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-----~----Aprovado, por unanimidade, a emissao de ceitidao de reconhecimento do
intsresse Publico Municipal ao abrigo da alinsa a), do nurnsro quatro do artigo quinto do
Decrsto-Lei numsro csnto e sessenta e cinco barra dois mil e oatorze, de cinco de
novembro, as entidades:---------~---—~-~~--~~-~~---~~~~~~~~-~---~-»~-~-~-~----------------—---------------~~~»
~~~-»--~---a) Teresa ds Jesus Antunes Rodrigues cie Sousa, Nif. um trés um oito seis um
zero seis nove, e-----------------~--------------------~-~--—-—~~-—-~~---~-——------------------~---------------------~-~---b) Fernando Martins de Sa, Nif. um nove tres quatro um cinco quatro cinoo trés.-------------Aprovado, por unanimidads, a emissao de declaracao de reconhecimento do
interesse publico municipal ao abrigo da alinsa a), do numero trés do artigo vinte s cinco
do Decreto~Lei numero setenta e trés barra dois mil e nove, de trinta e um de marco,
solicitada pela entidade requsrente "Casa Ribeiro - Transportes, Limitada, Nif. cinco zero
sets nove sets quatro cinco dois dois, s--------------------------------------------------------------------~~-~~~~-Aprovado, por unanimidade, a proposta da Céimara Municipal, sobre a apreciacao
de reconhecimento do interesse publico estratégico do empreendimento proposto pela
sntidads rsquerente RSCH, ILIMITADA, ao abrigo das alineas o) e d) do numero um, do
artigo vinte e oito, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde em vigor, Nif.
cinco um quatro trés oito seis cinco nove dois.--------—------~----—--------------—---——~~~~--~---------~-~~-~—---DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.-»------~-~~~-~~~~~--—-----------------------------Zero um zero dois.- Para conhecimento do executivo, presentes as listagens
slaboradas pela Divisao de Aguas e Sanearnento, relativas aos despaohos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de

fornecimsnto de agua e recolha de aguas residuals domésticas, cuja fotocépia ss
encontra inssrta de folhas vinte s nove a trinta s dois da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: A Camara toma conhscEmsnto.—----------------—-----—~—-~-~-----------—----------------Zero um zero trés.- Para ratiﬁcagao da Excelentissima Camera presents o
processo numero zero trés barra dois mil e dszassste barra trezsntos e cinqusnta e dois,
em noms de Bernardino Jose Pires Rodrigues, sito no lugar de Can/alhal, da Freguesia
ds Cervass, concslho ds Vila Verde, relativo a emissao de certidao de compropriedade
em prédios rusticos, de acordo com as informagoes constantss do procssso, cuja
fotocopia se sncontra inssrta de folhas trinta e trés a trinta e seis da minuta da presents
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, ratificar a rsspstiva csrtidao,
requerida por Bernardino José Pires Rodriguss, ds acordo com as informagoes
prestadas pelos Técnicos constantes do procssso.-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Manuela Machado nao ratifica, apresentado a seguints
declaragao: "Ds acordo com o cédigo civil, artigo mil trezentos e setsnta s sets, a
proibigao de fracionamentﬂ D50 é aplicével a tsrrenos que constituam partes
componentes de prédios urbanos ou se destinsm a algum fim que nao ssja a
cultura. Ora, por se tratar de um prédio em solo urbano para qual o fracionamento

néo esta impedido nos termos das disposigoes legals de urbanismos e gestao do
territério, nae sera de aplicar a comproprieclade por ssr ssta uma medida legal
aplicével a prédios riisticos que por forga da sua aptidao em termos de
classificagéio de solo néo podem ssr fracionados. Acrescs que a Céimara continua
sem dar resposta a informagao solicitada em reunioss anteriores."~—~—-——--————--—--~---------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presents uma informacéo
prestada pelo Técnico Superior, Jose Silva, relacionada com um pedido de aplicacao da
tarifa social para utilizadores nao domésticos, solicitada pela lrmandade da Santa Casa
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da Misericordia ds Vila Verde, sita na Rua Doutor Bernardo Brito Ferreira, nilmsro setenta
e sets da Frsguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja fotocopia ss encontra inssrta a folhas
trinta e sets a trinta e oito da minuta da presents ata. DELIBERAQ-A0: A Camera
dslibera, por unanimidade, conceder a aplicagao da tarifa social para utilizadores
nao domésticos a lrmandade da Santa Casa da Misericordia de Vila Verde, com
sede na Rua Doutor Bernardo Brito Ferreira, nlflmero setenta e sets, da Freguesia de
Vila Verde e Barbudo, nos termos da informagao prestada pelo Técnico. O Senhor
Vereador José Morals nao participa na votagao por se encontrar impedido.~—~~~---—-~~~
----------Zero dois zero dois.- Presents o processo nﬁmero zero um barra dois mil s
quinze barra duzsntos s quarenta s dois, em nome de Alvaro Antonio Can/alho da Silva,
para dsliberar sobrs as altsracoss durante a execucao da obra ds construgao de uma
habitacao, muros e ssrvsntias, sito no lugar de Sao Lourenco, nﬂmero dois, da Uniao das
Freguesias de Valbom Sac Pedro, Passo e Valbom Sac Martinho, deste concslho, ao

abrigo do disposto da alinsa d) no mimero dois do artigo csnto e trés, do Rsgulamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Verde, atento o teor das informacoes técnicas constantss
do processo, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas trinta e nove a quarenta e sets
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara dslibera, por unanimidade, e
considerando as informagoes técnicas constantss no processo, emitir parecer
favoravel, uma vez que considsra que as obras em causa nao comprometem 0
corrsto ordenamento do territorio, em harmonia com a alinsa d) no nﬁmero dois do
artigo cento e trés, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde.---------

~~~~~~~~-~Zero dois zero trés.- Presents o processo ndmero zero trés barra dois mil e
dezassete barra quatrocentos e sessenta e cinco, em nome de Maria Cecilia Faria dos
Santos, tsndsnte a emissao de uma certidao ds comproriedade do prédio rdstico, sito no
lugar do Bom Retiro, da Frsgussia de Vila Verde e Barbudo, solicitando a Excelentissima
Camara que emita o parecer ao abrigo do disposto no nlllmero um do artigo cinqusnta e
quatro da Lei nﬁlmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de sstsmbro, na
rsdacao que lhe foi conferida pela Lei nﬁmero setenta barra dois mil e quinze, de
dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoss técnicas constantss do
processo, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas quarenta e oito a cinqusnta e um
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara dslibera, por maioria, com 0
voto contra da Senhora Vereadora Manuela Machado, emitir parecer favoravel para
emissao de certidao, requerida por Maria Cecilia Faria dos Santos, para efeitos de
de constituicao de compropriedade, ao abrigo do disposto no niflmero um do artigo
cinqusnta e quatro, da Lei nL'|mero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
sstsmbro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei mimero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideragao 0 teor das informagoes
técnicas constantss do processo.--------------------------------------------------------------------~----——--A Senhora Vereadora Manuela Machado, apressnta a seguinte declaragao:
"De acordo com 0 cédigo civil, artigo mil trezentos e setenta e sets, a proibigao de
fracionamento nao é aplicavel a tsrrenos que constituam partes componsntes de
prédios urbanos ou se destinsm a algum fim que nao ssja a cultura. Ora, por se
tratar de um prédio em solo urbano para qual o fracionamento nao esta impedido
nos termos das disposicées legais de urbanismos e gestao do territério, nao sera
de aplicar a compropriedade por ssr esta uma medida legal aplicavel a prédios
rifisticos que por forga da sua aptidao em termos de classificacao de solo nao
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podem ssr fracionados. Nests caso o terreno até tem quarenta e quatro mil metros
quadrados e, caso fosse rﬁstico sem aptidao construtiva estariamos perante um
caso de aplicabilidade da compropriedade. Acresce que a Camara continua sem dar
resposta a informagao solicitada em reunioes anteriores."—~~----------------------~~~~--------~--------Zero dois zero quatro.- Uma proposta apresentada pela Senhora Vereadora do
Pelouro da Educagxao, Culture e Agao Social, relativa a denilincia de Protocolo de
Promogao Social do Complexo de Lazer de Vila Verde e das Piscinas da Vila de Prado Prograrna Seniores Ativos, celebrado entrs o Municipio de Vila Verde e a Escola
Profissional Amar Terra Verde, cuja fotocopia se sncontra inssrta de folhas cinqusnta s
dois a cinqusnta s nove da minuta da presents ata.---------------~-~~~~~~~~——--~--—~~-----------~----~~~~~~~~--0 Senhor Vereador José Morais coloca a seguinte questao: Questiona se os

Ssrvicos tem cumprido com o piano de pagamsntos previsto nests protocolo.---------------»»
-~~—-~----O Senhor Presidents informa, que todos os compromissos no ambito dsste
protocolo estao a ssr cumpridos.--~-~~-»~----------------------------------~--~~~~~~~~~----~~------------~~
-—~~~~~»--0 Senhor Vereador José Morais coloca a seguinte questao: Considerando que
a denlincia do protocoio de gestao e exploraoao do Complexo de Lazer ds Vila Verde
produz efeito a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, qusstiono de que forma
vai ssr asssgurado o senrigo social do programa seniores ativos", cujo protocolo é agora
denunciado com sfeitos a partir ds outubro ds dois mil e dezassete.---------—--~--------------~~
~~~~~~~~--0 Senhor Presidents da Camara, informa que 0 rsferido programa sera
dssenvoivido diretamente pelo Municipio em cooperacao com as instituigoes Sociais s as

Juntas ds Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------~~
-----------DELIBERACAO: A Camara dslibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora do Pelouro da Educagao, Cultura e Agao
Social, relativa a Denfmcia de Protocolo de Promogao Social do Complexo de Lazer
de Vila Verde e das Piscinas da Vila de Prado - Programa Seniores Ativos, em
harmonia com 0 disposto na clausula quarta do referido Protocolo.------------------------—----~~Zero dois zero cinco.- Para aprovacao da Excslentissima Camera, presents o
protocolo de cedéncia pelo Municipio de Viia Verde de um prédio urbano, em regime ds
comodato, sito na Avsnida Bernardo Barbosa Brito Ferreira, na Freguesia de Vila Verde e
Barbudo, a AEVIVER -Associacao Empresarial de Vila Verde, para instalagao da sede da
respetiva Associacao, cuja fotocopia se sncontra inssrta de foihas sessenta a sessenta s
quatro da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camera dslibera, por
unanimidade, aprovar o referido protocolo, a celebrar entrs 0 Municipio de Vila
Verde e a AEVIVER - Associagao Empresarial de Vila Verde, relativo a cedéncia de
um prédio urbano, para instalagao da respetiva Associagao.------------------------------------------Zero dois zero seis.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presents o
protocolo a celebrar entrs o Municlpio ds Vila Verde e a ADOL » Associacao Domingos de
Oliveira Lopes, tendo por objetivo regular as oondigoes de coopsracao entre o Municipio e
a ADOL - Associacao Doutor Domingos ds Oliveira Lopes, incluindo com particular
dsstaqus a Casa do Brinqusdo e da Brincadsira s espaco mussolégico, cuja fotocopia ss
sncontra inssrta de folhas sessenta e cinco a setenta e trés da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: A Camara dslibera, por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo,
a celebrar entrs 0 Municipio de Vila Verde e a ADOL - Associagao Domingos de
Oliveira Lopes, para os ﬁns pretendidos. O Senhor Vereador José Morais nao
participa na votagao, por se considerar impedido.--------------------------------------------4/9

Fls.
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 07-08-2017”

----------Zero dois zero sete.- Um oficio do Clubs de Caca s Pesca ds Vila Verde, a
solicitar um pedido de subsidio extraordinario monetario no valor ds € 500,00 (quinhsntos
euros), para suportar as despesas com a deslocacao dos galgos, para a realizacao de
uma corrida a Ievar a efeitos nos dias vinte s seis e vinte e sets ds agosto do corrsnts,
cuja fotocépia se sncontra inssrta de folhas setenta e quatro a setenta s seis da minuta cia
presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a
atribuicao do subsidio extraorclinario, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), ao
Clubs de Caga e Pesca de Vila Verde, para fazer face as despesas corn a reaiizacao
da referida corrida de galgos de Vila Verde.---------------------------------------—------------~~--------------Zero dois zero oito.» Presents uma informacao prestada pela Técnica Superior
ds Sen/ico Social, lsabel Lopes, rslacionada com o Programa ds Concurso para

atribuicao de uma habitacao social de tipologia t~tres, sita no lugar ds Psnelas, numero
csnto s cinqusnta s sets, Freguesia Parada de Gatim, concelho ds Vila Vsrde, cuja
fotocopia ss sncontra inssrta de folhas setenta s sets a noventa e cinco da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o
programa de concurso para atribuigao de uma habitacao social em regime de renda
apoiada e gestao das habitacoes, na Freguesia de Parada de Gatim, propriedade do
Municipio de Vila Verde. Mais delibera que a comissao de analise das propostas
ssja a seguinte: Presidents: Dr Adelino Machado. Vogais: Dr“ Isabel Lopes e Dr’ Ana
Paula Bettencourt.. Suplentes: Dr“ Alexandrina Cerqueira e Dr Nuno Mota.-------

----------Zero dois zero nove.- Presents um oficio da Confraria de Santa Helena, sita no
Largo do Monte de Santa Cruz, Freguesia da Lage, a solicitar um subsidio sxtraordinario,
no montante de 1.000,00 € (mil euros), para fazsr face a obras de bsnfsitoria realizadas

na zona envolvente a Capela de Santa Helena, Freguesia cia Lags, dssts concslho, cuja
fotocopia ss encontra inssrta a folhas noventa s seis da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a atribuicao do
subsidio extraordinario, no valor de € 1.000,00 (mil euros) a Confraria de Santa
Helena, para fazer face as despesas com a realizacao das obras de benfeitoria
realizadas na zona envolvente a Capela de Santa Helena, da Freguesia da Lage.---------------Zero dois dez.- Uma informagao prestada pelo Chefs da Divisao de Educagao e
Promogao Social, relativa a atribuicao de um apoio ﬁnancsiro, no montante ds € 5.000,00
(cinco mil euros) ao Clubs Nautico ds Prado, para fazsr face as despesas na rsalizacao
da Final Nacional das Primeiras Pagaiadas, a Ievar a efeito nos dias dezasseis e
dezassete cis sstembro ds dois mil s dezassete, na Praia Fluvial do Faial, da Freguesia
da Vila de Prado, cuja fotocopia ss encontra inssrta ds folhas noventa s sets a noventa e
nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por

unanimidads, atribuir o subsidio no montante de € 5.000,00 (cinco mil euros) ao
Clubs Nautico de Prado, para fazer face as despesas na realizacao da Final Nacional
das Primeiras Pagaiadas, a Ievar a efeito na Praia Fluvial do Faial, na Freguesia da
Vila ds Prado.-----------------------------------------------------I:---I:------:1:------_

--------Zero dois onze.- Presents informacao prestada pelo Chefs da Divisao ds
Eduoaoao s Promogao Social, relativa a atribuigao de um apoio ﬁnancsiro, no montants
de € 600,00 (seiscentos euros), ao Clubs de Pesca do Faial, para auxiiiar nos encargos
na participacao do par ds jovsns atlstas da Vila ds Prado, Paulo Alexandre Faria s Vania
Araujo, no Campsonato do Mundo ds Juvsntude Standart, a rsalizar na Letonia, no dia
dezasseis ds dezembro ds dois mil e dezassete, cuja fotocopia ss encontra inssrta ds
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folhas csm a csnto e dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera por unanimidads, atribuir o subsidio no montante de € 600,00 (seiscentos
euros), ao Clubs de Pesca do Faial, para auxilio face aos encargos na participagao
dos jovens atlstas da Vila de Prado, no Campsonato do Mundo de Juventude
Standart, a rsalizar a dezasseis de dezembro do corrente na Lstonia.~—---~~~-------------~~~~~~~»~-Zero dois doze.- Presents 0 processo numero zero trés barra dois mil e
dezassete barra quatrocsntos s cinqusnta e trés, em nome de Maria Noemi de Azevsdo
Franga Macedo da Cunna, tsndente a smissao ds uma certidao de comprorisdade do
prédio rtlstico, sito no lugar da lgrsja, da Uniao das Freguesias ds Valbom Sao Pedro,
Passe e Valbom Sac Martinho, solicitando a Excelsntissima Camara que emita 0 parecer
ao abrigo do disposto no numero um do artigo cinqusnta e quatro, da Lei numero noventa
e um barra noventa s cinco, de dois ds sstsmbro, na redacao que lhe foi conferida pela
Lei numsro setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis dejulho, tendo em considsragao
o teor das informacoss técnicas constantss do processo, cuja fotocopia ss sncontra
inssrta ds folhas csnto s trés a csnto e seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por maioria, com o voto contra da Dra Manuela Machado, emitir
parecer favoravel para a emissao de certidao para efeitos de compropriedade,
requerida por Maria Noemi de Azevedo Franca Macedo da Cunha, ao abrigo do
disposto no nlimero um do artigo cinqusnta s quatro, da Lei mimero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois ds sstsmbro, na redagao que lhe foi conferida pela
Lei m'|mero setenta barra dois mil s quinzs, de dezasseis de julho, nos termos das
informagﬁes técnicas constantss do processo.----------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Manuela Machado faz a seguinte declaracao de voto.
"De acordo com 0 cédigo civil, artigo mil trezentos e setenta e sets, a proibicao de
fracionamento nao é aplicavel a tsrrenos que constituam partes componsntes de
prédios urbanos ou se destinsm a algum fim que nao ssja a cultura. Ora, por se
tratar de um prédio em solo urbano para qual 0 fracionamento nao ssta impedido

nos termos das disposicoes legais de urbanismos e gestao do territério, nao sera
de aplicar a compropriedade por ssr esta uma medida legal aplicavel a prédios
rﬁsticos que por forga da sua aptidao em termos de classiﬁcacao de solo nao
podem ser fracionados. Acresce que a Camara continua sem dar resposta a
informacao solicitada em reunides anteriores.---------------------------------------------------~
---------~Zero dois treze.- Uma informacao subscrita pelo Tecnico Superior, Engsnheiro

Jorge Pinto, relacionada com a atribuigao ds dois novos toponimos, solicitadas pela
Freguesia da Lags, dssignados por "Avsnida do Parque" s "Rua do Parqus", cuia
fotocopia se encontra inssrta de folhas csnto s sets a csnto s dez da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar os dois novos
topénimos, dssignados por "Avenida do Parque" e "Rua do Parque, solicitados pela
Freguesia da Lage, de acordo com a informagao prestada pelo técnico.-----—+—————-~
--—-—-—Zero dois catorze.- Uma proposta aprsssntada pelo Senhor Presidents da
Camara, no sentido da rssolugao, do Protocolo ds Csdéncia ds lnstalacoss da Antiga
Escola Primaria de Soutelo, cslsbrado entrs o Municipio de Vila Vsrds s a Adere-Minho,
cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas csnto s onze a csnto e quinzs da minuta da
presents ata.~~-~~~~~----------------------—----------~--~~~-~~--»-~-»~-~~»~-~-~-------—-—-~~»-------------------O Senhor Vereador José Morais questiona: tomei conhecimento da
existéncia de uma segunda adenda ao protocolo de cedéncia de instalacﬁes da
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Antiga Escola Priméria de Soutelo, onde esté instalada a ADERE-MINHO, protocolo
esse assinado pelo Presidente da Camara em sete de maio de dois mil e dez e que
no clausulado (nlflmero quatro) garante 0 direito de superficie por vinte anos, ou
seja com término em dois mil e trinta. Pelo que solicito esclarecimentos e anexo a
referida Adenda, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e dezasseis a
cento e dezanove da minuta da presente ata.-------------------------------------~------------------

----------O Senhor Presidente informa que o Emico Protocolo a vigorar entre a AdereMinho e 0 Municipio de Vila Verde relativo é cedéncia das instalagﬁes cla Antiga
Escola Priméria de Soutelo é aquele que foi aprovado e assinado em mil
novecentos e noventa e oito, que era vélido por um periodo de vinte anos, podendo
ser denunciado com pelo menos um ano de antecedéncia.-~~--------------~-—------—~~--------------~0 Senhor Vereador José Morais, questiona se a segunda adenda assinado a
sete de maio de dois mil e dez pelo Presidente de Cémara que garante o direito de
superficie até dois mil e trinta é ou néo véIida.------------------------------~~~-----~~~--~------------------0 Senhor Presidente informa mais uma vez que 0 ﬁnico protocolo vélido é
aquele que foi aprovado e assinado em setembro de mil novecentos e noventa e
----------0 Senhor Vereador José Morais questiona: Que Iegitimidade tem este
municipio para deliberar sobre a Antiga Escola Priméria de Soutelo, sendo voz
corrente na Freguesia que os antigos proprietérios doaram 0 edificio a Freguesia.
Com que legitimidade prooedeu em dois mil e onze este Municipio ao registo do
edificio da Escola de Soutelo, sendo que antes desse registo pos e dispos do
eclificio como se fosse legitimo dono do mesmo.----------------------------------------------------0 Senhor Presidente informa que 0 referido edifico se encontra registado em
nome do Municipio de Vila Verde que é a linica entidade capaz de o preservar e
manter ao servigo da comunidade de Vila Verde e Soutelo.--------------------------------------DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores José Morais e Dr“ Manuela Machado, aprovar a proposta

apresentada pelo Senhor Presidente da Cémara, no sentido da resolugao do
Protocolo de Cedéncia de lnstalagoes da Antiga Escola Priméria de Soutelo
celebrado entre 0 Municipio de Vila Verde e a Adere-Minho, nos termos da proposta
apresentada.-----------~--~-~----------—----------------------—---—-~-~~---—--—--—--------—-~----------------------O Senhor Vereador José Morais apresenta a seguinte declaragao de voto:
Em maio de dois mil e dez 0 Presidente de Céimara assinou uma adenda ao
protocolo com a Adere-Minho, que garante o direito de superficie até dois mil e
trinta. Lamentavelmente, depois das declaragoes do Presidente de Cémara aos
jornais, garantindo que so cumpre o que esté escrito (pareoe que a sua paiavra jé
néo tem valor), percebemos agora que mesmo o que esté escrito também nae é
para cumprir. O Presidente de Camara néo referiu em ata, mas disse nesta reuniéo
que nao reconhece a segunda adenda ao protocolo com a Adere-Minho, assinada
pelo proprio, porque... néio se fez escritura. Quando alguém que gere os destinos
do Municipio tem esta postura, so temos que lamentar. A palavra devia ser uma
escritura. E néo cumprir aquilo que se pos no papel, so pode ser entendido como
um ato de mo fé, uma vinganga pessoal pelo desenrolar do processo dos “Lengos
dos Namorados” em que a estratégia de marketing deste Municipio levou um rude
golpe. Como se isto néo fosse suﬁcientemente grave, oi Municipio de Vila Verde
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deveria assumir-se como parceiro das Juntas de Freguesia, dotando-as de meios
para que prestem o melhor servigo as suas populacoes. O que se verifica neste
caso é o apropriar indevido deste Municipio, de uma propriedade que foi deixada
pelo proprietério a Freguesia de Soutelo. Em dois mil e onze Antonio Vilela mandou
registar o edificio da Escola cle Soutelo em nome do Municipio de Vila Verde, sem
disso dar conhecimento a Junta de Soutelo. Uma atitude condenével e que
desrespeita nao so a Junta de Souteio, todos os Soutelenses, mas também a
vontade do antigo proprietario da Escola.--~~~-~-~»»~~~~~~~~~~--~~»~~—------------~------------~--------~~~~~—-A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragéo de
voto: Tal como a quase vinte anos, a Adere-Minho continua hoje a prosseguir os
mesmos objetivos e a promover, entre outros, 0 artesanato. Do executivo Partido
Social Democrata de ha vinte anos subsiste o agora Presidente, Dr. Antonio Vilela.
Tal como ha vinte anos, as necessidades da Adere-Minho relativas a um espago
para desenvolver a sua atividade continuam, como é do conhecimento de todos, a
ser uma realidade. A Cémara pelo contrério, no meu entender, néo justiﬁca de forma
clara a necessidade de retorno do edificio por manifesta necessidade de interesse
publico, pelo que, aparentemente todas as razoes que justiﬁcaram a cedéncia ha
vinte anos continuam a manter-se. Tendo em conta o importante trabalho da AdereMinho na promogao do concelho e do seu artesanatoentendo que nao devera ser
denunciado o protocolo sem que seja também essa a vontade da Adere-Minho.
Mais, espero que a proposta aqui apresentada nao tenha inerente uma qualquer

vinganga associada ao processo litigioso que envolveu a Cémara e em particular a
Senhora Vereadora Dra. Jolia Fernandes e a Adere Minho e cujo desfecho é do
conhecimento de todos através da imprensa local.---------------------------------------------------—-0 Senhor Presidente faz a seguinte declaracao de voto: Votamos
favoravelmente a resolugao do Protocolo de cedéncia de instalacoes da Antiga
Escola Primaria de Soutelo a Adere-Minho, uma vez que esta Associagao deixou de
cumprir o Protocolo inicial, assinado em setembro de mil novecentos e noventa e
oito entre o Municipio de Vila Verde e aquela Associagiio, designadamente o
referido nos nomeros quatro e cinco do Protocolo. No numero quatro refere que a
"Adere-Minho" colaboraré nas atividades que a Camara Municipal de Vila Verde
promova no dominio do artesanato, desde que tal participagao nao considere
custos para a Adere-Minho". No numero cinco estipula "anualmente a Camara
Municipal de Vila Verde e e Adere-Minho articularé as atividades comuns a
desenvolver no concelho no éimbito do artesanato ou outras que as duas entidades
aceitem a realizar". A Adere-Minho nao so nao tem cumprido aquilo que esta
estipulado no respetivo Protocolo, como tem procurado com a sua agao
condicionar o municipio de Vila Verde, no émbito do promocéo e divulgagao do seu
artesanato, especialmente dos Lengos de Namorados. Tem essa lnstituigao
exercido uma atitude deliberada de se apropriar de um patrimonio que pertence
desde ha muitos anos aos Vilaverdenses e que tem servido ao longo destes ultimos
anos através de parcerias com os artesaos para promover pela positiva 0 nosso
territorio. Apesar de vérias tentativas realizadas com os orgaos sociais da AdereMinho nunca foi possivel que essa Associagao aceitasse desenvolver acoes
conjuntas de valorizacao do artesanato do Vila Verde.—————————————————————-——
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»»--------A Senhora Vereadora Julia Fernandes faz a seguinte declaragao de voto: "O
meu nome aparece neste processo enquanto Presidente da Cooperativa da Alianca
Artesanal, pelo facto de ser a Vereadora do Pelouro da Cultura. A Alianga Artesanal
ja existe ha trinta anos e sempre trabalhou com Lencos de Namorados, fazendo um
trabalho notavel de recolha e promogao destes belissimos exemplares e permitindo
que eles chegassem aos nossos dias, tal como se faziam em fins do Século XVEII.
Hoje, a marca Namorar Portugal, registada pelo Municipio de Vila Verde, inspirada
nos motivos dos Lencos dos Namorados, comerciaiiza milhares de produtos
permitindo a criagao e emprego e a promogao do nosso territorio. Nao vamos
permitir que a Adere-Minho impeca Vila Verde e a Alianca Artesanal de fazerem 0
seu trabalho cle promocéo e valorizacao do artesanto do Concelho e tudo faremos
para defender os Lencos de Namoraclos e 0 nosso patrimonio cultural. Nao vejo
como se pode deixar de chamar "Lengos de Namorados" aos Lengos que
promovemos e que sac nossos. Vamos continuar a defender o nosso patrimonio e a
honrar o trabalho de todas as mulheres que recolheram e valorizaram os nossos
Lengos, destacando 0 papel fundamental da Professora Carmo Rocha de Aboim da
Nobrega e da Dona Conceigao Pinheiro, assim como de todas as bordadeiras da
Cooperativa Alianca Artesal que continuam a manter viva a tradigao e a defender o
legado dos nossos antepassados.------~-~--~~-»~-~----------------------------------------~-~~----——
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do exeoutivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.----------------------------------------------------------------

----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram doze horas da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser cievidamente assinada, consignando~se que todas as deliberagoes dela
constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos termos do numero trés do
artigo cinquenta e sete cla Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surlir efeitos imediatos.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---—---—~-E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.--------

0 Presidente da Camara,
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0 Secretario, O_L;,\> .:'3_':s. \1 l>C.$I,_33p__ LQ egg
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