
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

 

ATA N.º 16 – REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO – 18 MAIO 2017 

Aos 18 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Valongo, pelas onze horas, 

reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dra. Ana Ferreira, Dra. Cláudia Vieira, Eng.º Luís 

Monteiro e Dra. Raquel Viterbo. 

Os membros do Conselho Executivo mencionaram o facto de previamente à reunião ter decorrido a receção 

da Menção Honrosa do Prémio Geoconservação 2017, atribuído pela ProGEO Portugal. O Conselho Executivo 

orgulha-se desta distinção, considerando-a não como um reconhecimento pelo trabalho já feito, mas como 

uma responsabilização para o futuro, incentivando a que o Parque das Serras do Porto se afirme de facto 

como um projeto mobilizador em torno do conhecimento, salvaguarda e valorização do património 

geológico. 

No decorrer da reunião abordaram-se os seguintes assuntos previstos na ordem de trabalhos: 

Transmissão do cargo de Presidente do Conselho Executivo 

Conforme previsto no n.º 2 do artigo 18º dos Estatutos, “A presidência será exercida de forma rotativa, por 

períodos de um ano, entre os Presidentes dos órgãos executivos dos municípios integrantes da Associação de 

Municípios Parque das Serras” pelo que, dado que a tomada de posse por parte do Dr. Celso Ferreira teve 

lugar no dia 18 de maio de 2016, a partir da presente data o cargo de Presidente do Conselho Executivo será 

exercido pelo Dr. José Manuel Ribeiro. 

Delibera-se, no entanto, que decorrerá um ato simbólico de transmissão de funções no dia 19 de junho, por 

ocasião da visita ao território por parte de Sua Excelência o Presidente da República. 

Visita de Sua Excelência o Presidente da República (19 junho) 

Definiu-se programa definitivo da visita, que terá início em Gondomar, com perspetiva global das serras e 

visita ao Cavalete de S. Vicente. Em Valongo prevê-se a visita ao Fojo das Pombas e circuito pelo vale do rio 

Ferreira. Após paragem e momento simbólico no ponto de confluência dos três concelhos, a visita seguirá 

para a Senhora do Salto, em Paredes, município em que será também inaugurado um posto avançado dos 

bombeiros. 

Decidiu-se sobre a edição de uma publicação alusiva ao Parque das Serras do Porto, que aborde o projeto e 

a caracterização do território, sendo de avançar com o ajuste direto para a sua impressão e o registo da 

Associação como entidade editora. 

Será de solicitar a melhor articulação entre os Comandantes Operacionais Municipais de Gondomar, Paredes 

e Valongo, no sentido de contribuir para que a visita decorra sem incidentes.  

 



Estudos de base 

Estabeleceu-se que será dada continuidade à elaboração de três estudos de base, sob consultoria da 

Arquiteta Teresa Andresen, recorrendo à abertura de procedimentos de ajuste direto ou ajuste direto 

simplificado, conforme se afigure necessário. 

Pareceres/autorizações prévias 

Foi abordado o projeto do Centro de BTT de Valongo, tendo a Associação emitido parecer favorável ao 

mesmo, embora salvaguardando que a sua implementação deve ter em consideração cuidados de 

preservação do património e de compatibilização com as outras atividades dinamizadas no território. 

Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro” 

Foi aprovada a calendarização do mês de maio. 

Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos 

membros do Conselho Executivo. 

 

 

___________________________ 
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Dr. Marco Martins 

 


