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Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

Senhoras e Senhores Munícipes, 

 

 

 

Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, venho por este meio informar V. Exas. 

acerca da atividade fundamental do Município do Marco de Canaveses, 

desde a última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 

16 de novembro de 2015. 

Assim, apresentamos um balanço positivo da atuação da Câmara 

Municipal como comprovam as iniciativas e intervenções nas mais 

diversas áreas. 
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1. OBRAS, EQUIPAMENTOS E OFICINAS MUNICIPAIS 

1.1. OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI/EB1 do Cruzeiro e no JI do Torrão (mão-

de-obra e materiais) – Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Trabalhos de alargamento da Rua da Igreja (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de 

Avessadas e Rosem. 

� Reabilitação de valetas na Rua da Quinta em Favões (mão-de-obra, materiais e 

maquinaria) – Freguesia de Bem Viver. 

� Trabalhos de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Eng. Carneiro 

Geraldes (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de Bem Viver. 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI da Quinta do Casal e na EB1 de Favões 

(mão-de-obra e materiais) – Freguesia de Bem Viver. 

� Limpeza do muro envolvente ao JI/EB1 de Outeiro (mão-de-obra e maquinaria) – 

Freguesia de Constance. 

� Arranjo de muros e limpeza dos parques das oficinas municipais (mão-de-obra e 

materiais) – Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de conservação e restauro no Centro Paroquial de Tuías (mão-de-obra) – 

Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua da Santa Casa 

da Misericórdia (mão-de-obra, materiais e maquinaria) – Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de conservação e restauro na Sede Social do Clube de Cicloturismo de 

Manhuncelos (mão-de-obra) – Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos. 

� Trabalhos de reabilitação de redes de drenagem de águas pluviais na Rua do Barreiro e 

na Rua Alminhas de Figueiras (mão-de-obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de 

Penhalonga e Paços de Gaiolo. 

� Trabalhos de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Padre Gregório 

(mão-de-obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de Soalhães. 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua São Clemente (mão-de-obra e maquinaria) – 

Freguesia de Soalhães. 

� Beneficiação do pavimento, execução de aquedutos e trabalhos de limpeza do caminho 

dos Pescadores, contíguo ao Parque Fluvial do Tâmega (mão-de-obra, materiais e 

maquinaria) – Freguesia de Sobretâmega. 
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� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 de Sobretâmega (mão-de-obra e 

materiais) – Freguesia de Sobretâmega. 

� Trabalhos de pintura da fachada exterior e de áreas interiores dos equipamentos do 

Futebol Clube de Aliviada (mão-de-obra) – Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 

� Trabalhos de reabilitação das redes de drenagem de águas pluviais na Rua Cruz do Vale 

e no Caminho do Recôvo (mão-de-obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de Vila Boa 

de Quires e Maureles. 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua de Santa Maria (mão-de-obra e maquinaria) – 

Freguesia de Vila Boa do Bispo. 

1.2. OBRAS EM CURSO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

� Execução de rede de drenagem de água residuais na Rua da Igreja (mão-de-obra e 

maquinaria) – Freguesia de Avessadas e Rosem. 

� Execução de vedação no antigo JI do Ladário (mão-de-obra e materiais) – Freguesia de 

Constance. 

� Trabalhos de alargamento e reconstrução de muro de suporte na Rua do Gebo 

execução de muretes na Rua da Igreja (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de 

Paredes de Viadores e Manhuncelos. 

� Reconstrução de muro de suporte na Alameda Dr. Miranda da Rocha (mão-de-obra e 

maquinaria) – Freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo. 

� Trabalhos de conservação e restauro em equipamentos desportivos municipais 

(Complexo Desportivo Municipal e Pavilhão Bernardino Coutinho). 

1.3. EMPREITADAS REALIZADAS 

� No âmbito da nossa política municipal para melhorar as condições de segurança e de 

circulação dos nossos concidadãos, executamos a 2ª fase do rebaixamento e 

beneficiação dos passeios em várias artérias do Concelho, para a cota 0, de modo para 

facilitar, especialmente, a circulação de cidadãos com mobilidade reduzida. 

� Ainda neste âmbito, foi concretizada a requalificação urbanística em lanço da Estrada 

Nacional 211, na Freguesia de Sobretâmega, que consideram a repavimentação da via; 

a construção de muros de suporte e de rede de drenagem de águas pluviais; colocação 

de sinalização; execução de abrigo de passageiros e de passeios até à EB1 de 

Sobretâmega e ao Parque de Lazer. 
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� Execução de pavimentações, a cubos de granito, em várias artérias nas Freguesias de 

Banho e Carvalhosa; Várzea, Aliviada e Folhada, Sobretâmega e Vila Boa de Quires e 

Maureles, por efeito destas Freguesias terem optado por não celebrar o contrato 

interadministrativo de delegação de competências em matérias de obras. 

� Por conseguinte, foi concretizada a execução de um passeio num lanço da Estrada 

Nacional 320, entre o cruzamento do Lamoso, na Freguesia de Vila Boa do Bispo, e o 

Largo Conde de Ariz, na Freguesia de Bem Viver. 

1.4. EMPREITADAS EM CURSO 

� Execução de coberturas em equipamentos escolares e desportivos. 

� Execução de infraestruturas de redes de saneamento e abastecimento de água nas de 

Bem Viver (Favões), Marco (Fornos e Rio de Galinhas), Tabuado e Vila Boa do Bispo. 

� Construção do novo Posto Territorial de Alpendorada da Guarda Nacional Republicana, 

na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, numa obra executada em parceria entre 

a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e o Ministério da Administração Interna. 

2. CULTURA E PATRIMÓNIO 

� Neste período, e dando continuidade à nossa política cultural para as nossas crianças, a 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses promoveu a exibição dos contos 

animados/atelieres temáticos «Um caracol no presépio», «Um espantalho enamorado» 

e «O que é o amor?». Decorreram ainda workshops de natal, denominados «Quem é 

que escreve cartas com letras, cores e sabores?», «Ora agora ilustras tu, ora agora 

ilustro eu…?» e «Um natal diferente…pintado a cores quentes…?». Estas sessões, para 

os alunos das escolas do concelho, decorreram na Biblioteca Municipal. 

o Por seu turno, no Museu Municipal da Pedra, na Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão, decorreram os atelieres criativos «E se a pedra falasse…».  

� Na reunião da Câmara de 10 de novembro de 2015, foram atribuídos subsídios às 

seguintes entidades: € 400 (quatrocentos euros) à Junta de Freguesia de Sande e São 

Lourenço do Douro, para comparticipar as festas em honra de São Lourenço; € 400 

(quatrocentos euros) à Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, para 

comparticipar as festas em honra de N.º Sra. da Assunção. 

� No dia 3 de dezembro de 2015, a Banda Marcial da Guarda Nacional Republicana do 

Porto, levou a cabo um concerto na Sala de Espetáculos do Marco Fórum XXI. O evento, 
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organizado pela Cercimarco com o apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, 

assinalou o «Dia Internacional da Pessoa com Deficiência». 

� Já no dia 5 de dezembro, estive presente na «VIII Feira das Papas» que decorreu na 

Casa do Povo da Livração. O evento foi organizado por esta coletividade com o apoio da 

Câmara Municipal e da Juntas de Freguesia de Banho e Carvalhosa, Constance, Santo 

Isidoro e Livração e Vila Caíz. 

� Na reunião da Câmara de 10 de dezembro, foi atribuído um subsídio de € 400 

(quatrocentos euros) ao rancho Festada – Cantares e Danças de Santa Maria de Vila 

Boa do Bispo, para comparticipar o desenvolvimento das suas actividades anuais. 

� A Igreja de Rio de Galinhas acolheu, no passado dia 13 de dezembro, o tradicional  

«Concerto de Natal», que foi promovido pela Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. 

o Sob orientação do Maestro José Borges, a tricentenária Banda de Música de 

Vila Boa de Quires partilhou o palco com vários coros do Concelho do Marco de 

Canaveses, nomeadamente: Coros de S. Miguel de Rio de Galinhas; Coros de 

Santa Marinha de Fornos; Coro de Nossa Senhora da Luz - Vila Boa de Quires; 

Coro de S. Sebastião - Vila Boa de Quires e Coros do Santuário do Menino Jesus 

de Praga - Avessadas. 

� No dia 16 de dezembro de 2015, inaugurei a exposição de pintura «Lugares da Mente», 

da autoria da marcoense Marina Moreira. A mostra, de entrada livre, esteve patente ao 

público, no Espaço Arte do Museu Municipal Carmen Miranda até 22 de janeiro de 

2016. 

� No passado dia 18 de dezembro decorreu a «12ª Edição do Mercado do Usado do 

Marco de Canaveses», que ocorreu no Mercado Municipal. 

o A iniciativa, organizada pela Animarco, com o apoio da Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses, pretende reforçar a aposta no «Mercado do Usado» 

como espaço privilegiado para quem procura raridades, objetos de valor, peças 

de coleção ou simplesmente peças antigas, além de ser uma excelente 

oportunidade para encontrar vários tipos de produtos e a preços reduzidos. O 

mercado de usados tem ainda o objetivo maior de ajudar à Animarco a angariar 

fundos para a sua atividade regular de apoio aos animais. 

o No dia 26 de fevereiro, ocorrerá mais um evento do «Mercado do Usado», e 

também decorrerá no Mercado Municipal. 
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� Na reunião da Câmara de 23 de dezembro, foi atribuído um subsídio de € 500 

(quinhentos euros) à Associação das Coletividades do Concelho do Marco de 

Canaveses, para comparticipar o desenvolvimento das suas atividades anuais. 

� Integrada nas comemorações do «Centenário da Grande Guerra», a Associação dos 

Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de Canaveses - Núcleo da Liga dos 

Combatentes, com o apoio da Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Tabuado, levaram a efeito, no dia 27 de dezembro, uma romagem ao 

cemitério paroquial de Tabuado para depositar uma coroa de flores na Capela/Jazigo 

do benemérito Fernando Miranda Monterroso, assinalando o 68.º aniversário da sua 

morte. 

o Representei o nosso Município nesta cerimónia, que também contou com a 

presença do Major-General Antunes de Andrade, Presidente da Associação dos 

Combatentes da Guerra do Ultramar, de José Fernando Barbosa, Presidente da 

Junta de Freguesia de Tabuado, entre outras entidades oficiais, bem como 

familiares do homenageado e Munícipes. 

o Segundo alguns historiadores, Fernando Miranda Monterroso é o militar 

português mais condecorado de sempre. Em Marco de Canaveses, mandou 

construir o asilo, onde hoje se encontra o edifício principal do Hospital de Santa 

Isabel. 

� O Município do Marco de Canaveses recebeu o ano de 2016 com o já tradicional 

«Concerto de Ano Novo». O espetáculo decorreu no dia 3 de janeiro, e foi 

protagonizado pelos alunos e professores da Academia das Artes do Marco de 

Canaveses - Artâmega que prepararam para a ocasião os mais diversos ritmos e estilos 

musicais, artes performativas e coros. Promovido pela Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses, o evento assinala o início de mais um ano e de uma agenda cultural 

diversificada e dinâmica. 

o Apesar da chuva intensa que se fez sentir, a Igreja Paroquial de Tuías encheu-se 

de pessoas para assistir ao grande espetáculo da Artâmega, que permitiu uma 

viagem pelas canções regionais portuguesas, temas originais e pelas grandes 

obras europeias como "Inverno - Largo" de Vivaldi, "A Clare Benediction" de 

John Rutter ou "Let it snow!", de Jule Styne e arranjos de Kirby Shaw. 

� Nos dias 16 e 17 de janeiro de 2016 realizou-se o «29º Encontro de Cantadores de 

Janeiras do Marco de Canaveses». Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal 
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que faz questão de continuar a manter tão bela tradição, pois permite proporcionar 

momentos de convívio e de lazer. 

o Ao longo do fim-de-semana, subiram ao palco do Salão de Festas dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, mais de 800 pessoas em 

representação de 27 associações culturais e recreativas, escolas e grupos 

oriundos das várias Freguesias do Concelho. 

� Na reunião da Câmara de 28 de janeiro, foi atribuído um subsídio de € 18.000 (dezoito 

mil euros) à Academia das Artes do Marco de Canaveses - Artâmega, para 

comparticipar o desenvolvimento das suas atividades anuais. 

� No passado dia 5 de fevereiro, estive presente na apresentação do romance «A 

Herança de Deus», da autoria de José Maria Ribeiro Sá, que decorreu na Biblioteca 

Municipal. 

� À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

promoveu mais uma edição do «Concurso de Expressão Plástica Carmen Miranda», em 

homenagem a tão ilustre figura do panorama cinematográfica e musical, nascida neste 

Concelho a 9 de fevereiro de 1909. 

o Uma iniciativa que foi aberta à participação de todos os alunos dos 

estabelecimentos de ensino do Concelho do Marco de Canaveses (desde o pré-

escolar; 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico; ensino secundário e profissional), e 

que visa dotar o Museu Municipal com trabalhos realizados pelos futuros 

artistas do Marco de Canaveses; apoiar potenciais jovens artistas, 

proporcionando a apresentação pública dos seus trabalhos e estimular a 

actividade cultural e artística da comunidade escolar. 

o A exposição dos trabalhos selecionados estará patente ao público, no Museu 

Municipal Carmen Miranda, de 9 a 29 de fevereiro de 2016 

� O Município do Marco de Canaveses tem, de 12 de fevereiro a 6 de março de 2016, 

no átrio dos Paços do Concelho, a exposição itinerante intitulada "Tâmega e Sousa 

Único", promovida pela CIM-TS em parceria com a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. 

o A mostra é constituída pelas dez fotografias finalistas do concurso decorrido no 

âmbito da iniciativa «Tâmega e Sousa Empreendedor: onde as ideias se 

concretizam». 
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o Fotografias criativas com os territórios dos 11 Concelhos que integram a 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) - Amarante, Baião, 

Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de 

Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende - a servirem de inspiração aos 

seus autores. 

o Recorde-se que o primeiro lugar do concurso foi atribuído à fotografia 

«Amarante... onde os elementos se confundem», de António Jorge Nunes; o 

segundo à «Terra, vida, caminho», da autoria de Paulo Teixeira e o terceiro 

prémio a «Um caminho para...», de Fernando Leão. 

� Neste mês de fevereiro, na cidade e em várias freguesias do Marco de Canaveses, deu-se 

continuidade a tradição, tendo decorrido vários desfiles e bailes carnavalescos, 

promovidos pelas coletividades locais e pelas escolas, e cuja organização contou com o 

apoio e colaboração da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

3. DESPORTO E JUVENTUDE 

� Na reunião da Câmara de 26 de novembro de 2015, foram deliberados contratos 

programa de desenvolvimento desportivo para o ano de 2015, entre a Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 12.393 (doze mil trezentos e noventa 

e três euros) à Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada; € 3.880 (três mil 

oitocentos e oitenta euros) ao Futebol Clube de Paços de Gaiolo. 

� Também no dia 26 de novembro decorreu o «Torneio Municipal de Alunos», nas 

modalidades de ténis de mesa e badminton. Este evento decorreu na E.B 2,3 de 

Alpendorada, e foi organizado pela Câmara Municipal e pelo Agrupamento de Escolas de 

Alpendorada. 

� O Município do Marco de Canaveses levou a cabo uma «Mega Aula de Zumba Natal», no 

passado dia 6 de dezembro de 2015. Este evento decorreu na Alameda Dr. Miranda da 

Rocha e contou com a parceria Anastar Fitness e VilaFit-Ginásio. 

� Já no dia 12 de dezembro, o pavilhão Bernardino Coutinho recebeu a «Aula de Karaté de 

Natal ABM 2015». O evento foi organizado pela Associação de Budo do Marco, com o 

apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� Também neste dia 12 de dezembro, e no mesmo local, decorreu o «Espetáculo de Natal 

de Patinagem Artística 2015», numa organização da Academia de Patinagem do Marco 

com o apoio do nosso Município. 
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� Durante o período de férias escolares do Natal, a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses organizou mais um programa de ocupação de tempos livres, as «Férias no 

Espaço», que contou com cerca de 150 participantes. Uma iniciativa que pretendeu 

dinamizar o Espaço Municipal da Juventude e fomentar o convívio e a integração social, 

através de atividades lúdicas e recreativas dirigidas aos jovens marcoenses. 

o Os whorkshops foram as seguintes: dia 21 de dezembro - «Árvores de natal com 

bolachas»; 22 de dezembro - «Caixinhas surpresa de natal»; 

o 28 de dezembro - «Torneio de Ténis de Mesa» e «Torneio de FIFA16»; 30 de 

dezembro - «Torneio de Matraquilhos». 

� A implementação de um programa informático para fomentar a prática desportiva nos 

diversos locais do Concelho, «Marco Ativo»   e a construção de um «Palco Arte no Jardim 

Municipal»   para representação livre e artística foram os dois projetos vencedores do 

concurso do Orçamento Participativo Jovem da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

o O período de votação das propostas decorreu de 9 de Novembro a 4 de 

Dezembro de 2015, sendo que a mesma foi efetuada online ou de forma 

presencial, na receção da Câmara Municipal, no Gabinete do Munícipe na Vila de 

Alpendorada e no Espaço Municipal da Juventude (Marco Fórum XXI), sendo que 

em ambas era necessária apresentação de identificação legal, e apenas puderam 

votar os cidadãos entre os 16 e os 35 anos de idade (inclusive). 

o No total, estiveram em escrutínio quatro propostas que foram consideradas 

válidas pela Comissão de Análise Técnica, por cumprirem os requisitos do 

regulamento, e que obtiveram os seguintes resultados das votações: em 1º lugar, 

com 34,18% dos votos ficou então o projeto «Marco Ativo», com um custo 

previsível de 10.000 euros e em 2º lugar, com 31,65%, a proposta «Palco Arte no 

Jardim Municipal», com um valor estimado de 14.500 euros. 

o Na 3ª posição, com 31,01% dos votos ficou o projeto «MCN CrossBooking» e, 

finalmente, em 4º lugar, com 3,16% dos votos, a proposta «Aquisição de material 

para desporto adaptado». 

� As  «Escolas Municipais de Desporto 2016» abriram ao público no passado dia 4 de 

janeiro, e são dirigidas às crianças e jovens, entre os 6 e os 17 anos de idade, 

proporcionam actividades nas modalidades de: futsal, dança, natação, andebol e ténis. 

o Facilitar o acesso à prática desportiva, criar hábitos saudáveis e vivências 

desportivas, bem como potenciar a prática de novas modalidades desportivas 
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são os principais objetivos das 26 «Escolas Municipais de Desporto» existentes 

ao longo do Concelho do Marco de Canaveses. 

o Recorde-se que as «Escolas Municipais de Desporto» foram criadas há 10 anos, 

pela atual Câmara Municipal, e têm como monitores professores licenciados em 

educação física e/ou desporto, treinadores e apoio de algumas coletividades 

desportivas do Concelho, procurando desta forma chegar ao maior número 

possível de crianças e jovens marcoenses 

� Também neste dia demos continuidade ao programa «Marco Sénior no Desporto», que 

consiste em desenvolver um programa específico com animação desportiva, e dirigido à 

população da terceira e quarta idade, que inclui atividades lúdico-desportivas e aulas de 

hidroginástica, lecionadas pelos profissionais acima referidos. 

o Este programa Municipal «Marco Sénior no Desporto», arrancou para neste ano 

letivo 2015/16 com 13 instituições com valência de idosos, num total de cerca de 

três centenas de idosos. 

� Na reunião da Câmara de 10 de dezembro de 2015, foram deliberados contratos 

programa de desenvolvimento desportivo para a época 2015/16, entre a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 5.484,40 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e quatro euros e quarenta cêntimos) ao Movimento de Juventude 

de Santo Isidoro; € 600,00 (seiscentos euros) ao Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia. 

� No dia 15 de janeiro de 2016, o Complexo do Estádio Municipal do Marco de Canaveses, 

recebeu o «Corta Mato Municipal de Alunos». O evento foi organizado pela Câmara 

Municipal. 

� Cerca de 70 crianças e jovens reuniram-se, no passado dia 16 de janeiro, nas Piscinas 

Municipais da Cidade do Marco de Canaveses, para participar em mais um  «Encontro 

Inter-Piscinas Marco/Alpendorada». 

o Com esta iniciativa pretendeu-se promover a adoção de estilos de vida ativos e 

saudáveis, através da prática regular de actividade física e desportiva, no seu 

todo, e no meio aquático, em particular 

o As provas decorreram em três escalões distintos: 1º Escalão - 9 a 12 anos de 

idade (25 metros); 2º Escalão - 13 a 16 anos de idade (50 metros) e 3º Escalão - 

17 a 19 anos de idade (100 metros), e nas modalidades de crawl, costas e bruços. 

� Na reunião da Câmara de 23 de dezembro de 2015, foram deliberados contratos 

programa de desenvolvimento desportivo para a época 2015/16, entre a Câmara 
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Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 12.556 (doze mil 

quinhentos e cinquenta e seis euros) à Associação Desportiva Marco 09; € 7.842,40 (sete 

mil oitocentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos) ao Futebol Clube de Aliviada 

e € 4.380 (quatro mil trezentos e oitenta euros) ao Grupo Desportivo da Livração; Foi 

ainda atribuído um subsídio, no montante de € 1.000 euros (mil euros) à Associação 

Cultural e Desportiva da Folhada, para comparticipar as obras de requalificação da Sede 

Social desta Associação. 

� Na reunião da Câmara de 28 de janeiro de 2016, foi deliberado um contrato programa de 

desenvolvimento desportivo para a época 2015/16, entre a Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses e a LIMFA – Liga Marcoense de Futebol Amador, tendo sido atribuída uma 

comparticipação de € 10.000 (dez mil euros). A prossecução do programa visa a 

«Organização do Campeonato de Futebol Amador do Marco de Canaveses», no escalão 

de seniores, com 10 equipas, e a «Organização da Taça do Município». 

� No próximo dia 20 de fevereiro, o pavilhão Bernardino Coutinho receberá a «Aula de 

Krave Maga». O evento será organizado pela Associação de Budo do Marco, com o apoio 

da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� Já no dia 23 de fevereiro decorrerá o «Torneiro Municipal de Voleibol», que se realizará 

na Escola Secundária do Marco de Canaveses, numa organização do nosso Município. 

� Por seu turno, no dia 26 de fevereiro, a Câmara Municipal organizará o «Torneio 

Municipal de Boccia Sénior», que decorrerá no pavilhão Bernardino Coutinho. 

4.PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 

� Durante este período o Serviço Municipal de Proteção Civil levou a cabo o seu serviço 

regular de atendimento ao público, prestação de informações técnicas e intervenções 

operacionais inerentes à atividade regular do SMPC (ex. quedas de árvores, muros, 

limpeza e reposição de segurança nas vias municipais/nacionais), coordenando a atuação 

integrada dos restantes agentes de Protecção Civil e entidades representadas na Comissão 

Municipal de Protecção Civil. 

o O quadro meteorológico adverso, registado durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 2016, gerou resposta a muitas ocorrências por parte do SMPC.  

o Execução de ações de fogo controlado, num total de 16 hectares, previstos no 

«Plano de Fogo Controlado para a Serra de Montedeiras», conforme plano 

aprovado oportunamente em Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 
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o Execução de trabalhos de gestão moto-manual de combustíveis em caminhos da 

Serra da Aboboreira. 

o Estabelecimento de contactos formais com os diversos Agrupamentos Escolares e 

respetivos estabelecimentos de ensino, disponibilizando-se o SMPC para promover 

e apoiar ações de sensibilização e de informação pública no domínio da Protecção 

Civil junto das comunidades educativas, com destaque para a preparação das 

atividades no âmbito da celebração do «Dia Internacional da Proteção Civil». 

5.AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E ESPAÇOS VERDES 

� A Câmara Municipal desenvolveu um projeto de educação ambiental em parceria com a 

empresa Resinorte, para os alunos dos estabelecimentos de ensino Pré-Escolar do 

concelho,  procedendo à aquisição de 43 ecopontos de 120 litros, para colocação em todos 

os jardins-de-infância do Concelho. 

o Assim, desafiamos a empresa Resinorte numa parceria para desenvolver este 

projeto, nomeadamente com a  realização de uma pequena palestra, para a 

distribuição de documentos informativos, tendo em vista a explicitação das boas 

práticas da reciclagem de resíduos.  

o A educação e a sensibilização ambiental têm-se revelado fundamentais para o 

sucesso da estratégia definida rumo a um desenvolvimento sustentável, no qual se 

preconizam os vetores ambientais, económicos e sociais, no processo de 

desenvolvimento do Concelho e na promoção da cidadania. 

o Este Plano de Educação Ambiental, permitiu aplicar o princípio da hierarquia dos 

resíduos e cumprir as metas de reutilização, reciclagem comunitárias de acordo 

com a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro, relativa aos resíduos e 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho. 

o Estas incitativas decorreram durante o mês de dezembro e envolveram toda a 

comunidade escolar, em particular os 1350 alunos dos jardins-de-infância do nosso 

Município do Marco de Canaveses. 

� Na reunião da Câmara de 10 de dezembro, foi atribuído um subsídio € 400 (quatrocentos 

euros) à Associação de Amigos do Rio Ovelha, para comparticipar o desenvolvimento das 

suas actividades anuais. 

� Integrada nas actividades da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, a Resinorte 

lançou a 3.ª Edição da Campanha «O Amarelo por um sorriso», que se destina a todas as 
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instituições de apoio à 3.ª Idade, como Lares, Centros de Dia, Instituições Particulares de 

Solidariedade Social entre outras, dos Concelhos da área de abrangência da Resinorte. 

o Esta campanha tem como objectivo ajudar as instituições em troca da entrega de 

embalagens de plástico e metal usadas, bem como sensibilizar a população para a 

importância da separação e valorização dos resíduos sólidos urbanos e a defesa do 

meio ambiente, tendo por base a separação e armazenamento de todo o tipo de 

material a colocar no Contentor Amarelo do Ecoponto. 

o A instituição vencedora irá receber um prémio que consiste na oferta de 

equipamento de interesse para a mesma no valor de € 100 (cem euros) por 

tonelada de material entregue e aos restantes participantes serão entregues 

diversos prémios de participação, em função das quantidades entregues. 

o A campanha já está em curso, sendo que as inscrições terminam no dia 31 de 

Outubro de 2016. A recolha e a pesagem dos materiais serão efectuadas pela 

Resinorte, em todas as instituições inscritas, sendo a última recolha realizada no 

dia 4 de Novembro de 2016. 

� Nestes meses, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, levou a cabo as seguintes 

atividades: 

o Trabalhos de limpeza e varredura urbana, lavagem e desinfeção do parque de 

contentores, manutenção dos espaços verdes e relvados desportivos 

municipais, bem como ações de manutenção do cemitério municipal. 

o Colaboração com as Juntas de Freguesia de Soalhães, Sobretâmega, 

Alpendorada, Várzea e Torrão, Marco e Constance, no que concerne à 

execução dos trabalhos de manutenção dos espaços verdes com especial 

incidência no corte dos relvados, poda de sebes e limpeza e manutenção dos 

recintos de áreas exteriores e área ajardinadas e contíguas à rede viária 

municipal. 

6.RELAÇÕES COM AS FREGUESIAS 

� Na reunião da Câmara de 11 de novembro de 2015, foi deliberado atribuir um subsídio, no 

montante de € 10.000 (dez mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Manhuncelos, para 

comparticipar às obras de requalificação urbanística na área envolvente à Igreja. 

� Na reunião da Câmara de 26 de novembro de 2015, foi deliberado atribuir um subsídio, no 

montante de € 5.000 (cinco mil euros) à Fábrica da Igreja de São Martinho de Várzea do 
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Douro, para comparticipar às obras de requalificação da antiga Igreja Paroquial de São 

Martinho de Várzea do Douro. 

� Na reunião da Câmara de 10 de dezembro de 2015, foi deliberado atribuir um subsídio, no 

montante de € 15.000 (quinze mil euros) à Associação Cultural e Recreativa de Tabuado, 

para comparticipar às obras de conservação, requalificação, remodelação do recinto 

desportivo e colocação de piso. 

� Também nesta reunião da Câmara, foi deliberado atribuir um subsídio, no montante de € 

10.000 (dez mil euros) à Casa do Povo de Tabuado, para minimizar os encargos com o 

serviço da dívida, contraída para a construção do Centro Social Interfreguesias de Tabuado 

e Várzea, Aliviada e Folhada. 

� Na reunião da Câmara de 28 de janeiro de 2016, no âmbito do «Regulamento Municipal 

sobre formas de apoio às Freguesias do Município do Marco de Canaveses, foi deliberado 

atribuir o montante de € 5.000 (cinco mil euros) à Junta de Freguesia de Avessadas e 

Rosem, para comparticipar a aquisição de mobiliário para equipar a Casa Mortuária da 

Freguesia. 

7.EDUCAÇÃO/GABINETE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/REDE SOCIAL/SAÚDE 

� O Gabinete Municipal de Ação Social – GMAS, tem promovido o atendimento pessoal 

diário aos Munícipes, apoio e acompanhamento psicossocial técnico de todas as famílias 

apoiadas por este gabinete, com prestações de bens alimentares, vestuário e empréstimo 

de materiais como cadeiras de rodas, ou que tenham sido referenciadas pela Segurança 

Social, pelos Presidentes de Junta de Freguesia ou por pedido direto no Gabinete de 

Atendimento, e de acordo com regulamento da Loja Social Municipal do Marco de 

Canaveses. Até à data, estão registados no GMAS 623 processos ativos.  

� No que se refere à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, as problemáticas 

mais significativas encontram-se diretamente relacionadas com a negligência parental (ou 

negligência por parte dos prestadores de cuidados para com as crianças) e com o 

absentismo e abandono escolar. Com menor relevo estão sinalizadas ainda situações 

infantis de maus-tratos físicos, psicológicos, e abuso sexual, exposição a comportamentos 

de risco, condutas desviantes e prática de atos qualificados como crime e/ou uso de 

estupefacientes e álcool. 
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o Encontram-se ativos nesta CPCJ, um total de 247 processos de Promoção e 

Protecção, dos quais 52 estão a ser acompanhados pela técnica cooptada 

à Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� Na reunião da Câmara de 10 de novembro de 2015, foi atribuído um subsídio de € 400 

(quatrocentos euros) à Palhuças – Cooperativa de Solidariedade Social, para comparticipar 

o desenvolvimento das suas atividades. 

� No âmbito da Campanha de Solidariedade «Natal com um Sorriso 2015», foram angariados 

cerca de oito toneladas de bens alimentares e de outros produtos que permitiram 

organizar 623 cabazes de Natal. Uma iniciativa de reforço aos apoios sociais desenvolvidos 

pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses ao longo do ano. 

o De 10 a 15 de dezembro foram distribuídos ao longo de todo o Concelho, os 

623 cabazes de Natal constituídos por géneros alimentares como: arroz, 

massa, leite, óleo, farinha, açúcar e sal, bolachas, enlatados, bem como o 

tradicional bacalhau, azeite e aletria. 

o Assim, uma vez mais, agradeço a todos os marcoenses que foram este ano 

especialmente generosos, contribuindo com mais bens para esta iniciativa, o 

que nos permitiu aumentar o número de cabazes a oferecer. 

� No passado 14 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, levamos a cabo a 

cerimónia de assinatura dos contratos de 24 Técnicos Superiores para ministrarem as aulas 

de actividade física e desportiva, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

para o presente ano lectivo. Um investimento municipal traduzido em cerca de 110 mil 

euros. 

o Recorde-se que o atual Executivo Municipal implementou no Concelho do 

Marco de Canaveses, as Atividades de Enriquecimentos Curricular, 

proporcionando a todos os alunos do Ensino do 1º Ciclo Básico uma escola a 

tempo inteiro, assente num desenvolvimento educativo e social mais 

completo e qualificado das crianças marcoenses. 

o Assim, é com grande satisfação que, mais uma vez, celebramos estes 

contratos para que os nossos alunos do 1º Ciclo possam usufruir de tempos 

pedagogicamente mais ricos e complementares das aprendizagens associadas 

à aquisição de competências básicas, designadamente através do ensino do 

inglês e da actividade física e desportiva. 
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o Desta forma, consolidamos a nossa aposta na educação, que vem sendo, 

desde sempre, a nossa grande aposta e prioridade. É nossa missão garantir 

que os jovens estudantes marcoenses, sem exclusões e com igualdade de 

acesso, possam continuar a ter um ensino de qualidade, integrado e 

complementar, adaptando ainda a permanência dos alunos nas escolas às 

necessidades das famílias. 

� Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses em parceria 

com a Empresa Knowfood - Actividades Hoteleiras, Lda. organizou mais um mega-almoço 

de Natal Solidário, e trazer um pouco da magia e do calor desta época natalícia até aos 

cidadãos mais desfavorecidos do Concelho. A iniciativa teve lugar no passado dia 16 de 

dezembro, no Pavilhão Bernardino Coutinho. 

o  Este almoço convívio de Natal contou com a presença de cerca de 1000 

cidadãos oriundos de todo o Concelho do Marco de Canaveses, um número 

bem revelador da importância da dinamização desta iniciativa por parte da 

Câmara Municipal, junto desta franja da população. 

o Neste Mega Almoço Solidário associaram-se muitas mãos amigas, unidas 

neste gesto solidário, acompanhado de momentos de animação musical de 

muitas outras surpresas. 

o A iniciativa foi aberta a toda a população, bem como aos utentes 

responsáveis e técnicos das Instituições Sociais e Juntas de Freguesia que, 

diariamente trabalham em prol dos cidadãos mais vulneráveis. 

� No passado dia 19 de dezembro, a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural do Marco de Canaveses – EPAMAC, reuniu-se para assinalar o encerramento do 

25º aniversário. Estive presente nesta efeméride onde também foi celebrado o 26º 

aniversário da assinatura do contrato programa que originou a criação da escola. 

Destaque ainda para a apresentação do livro «Gerações EPAMAC», que reúne 

testemunhos de 118 ex-alunos que passaram por esta escola ao longo dos seus 25 anos 

de existência. 

o Em termos quantitativos, cerca de 850 jovens, provenientes na sua maioria do 

Norte e Centro do País, passaram durante os últimos 25 anos pelos cursos 

profissionais da escola, tendo-se diplomado 556, até julho do ano passado, o 

que representa uma taxa de conclusão de 65%, segundo o Diretor da Escola. 

Atualmente a escola tem 370 alunos oriundos de 25 concelhos. 
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� Foi com muita satisfação que assinei, com o Agrupamento de Escolas nº 1 de Marco de 

Canaveses, um Protocolo de Colaboração que irá permitir a realização de estágio aos 20 

alunos do Curso Profissional de Desporto daquele estabelecimento de ensino, em contexto 

real de trabalho. 

o Num total de 420 horas, distribuídas semanalmente e com duração diária de 

acordo com o horário de funcionamento do serviço de desporto da Câmara 

Municipal, os 20 formandos integrados acompanharão as atividades que estão a 

ser desenvolvidas no âmbito dos projetos desportivos da Autarquia. 

o Trata-se de uma formação prática, assente num plano de actividades já definidas, 

que visa a aprendizagem de competências técnicas, relacionais, organizacionais e 

de gestão de carreira relevantes para o processo académico dos formandos e 

futura inserção no emprego», referiu o Autarca. 

o Com esta iniciativa, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses dá seguimento à 

aposta de promoção de oferta formativa e de aquisição de competências em 

contexto de trabalho, que permitam criar novas respostas e mais-valias ao 

desenvolvimento de competências pessoais, para que os nossos jovens estejam 

mais preparados e qualificados para entrarem no mundo do trabalho. 

� Na reunião da Câmara de 28 de janeiro, foi atribuído um subsídio mensal de € 500 

(quinhentos euros) à Animarco – Associação dos Amigos dos Animais do Marco de 

Canaveses, para apoiar o trabalho desenvolvido por esta associação. 

� Também nesta reunião da Câmara, foram atribuídos os seguintes subsídios: mensalidade 

de € 1.500 (mil e quinhentos euros) à Cercimarco – Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas, para apoiar as valências desenvolvidas por esta 

entidade; € 1.500 (mil e quinhentos euros) à Associação das Obras Sociais de São Vicente 

de Paulo – Centro Social de São Martinho de Soalhães, para desenvolvimento das suas 

atividades anuais. 

8. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E TURISMO 

� No dia 13 de dezembro de 2015, realizou-se o «2.º Pedypaper – Movimento Comércio 

Tradicional». O evento decorreu no Praça Dr. Crispiniano da Fonseca, numa organização 

do Movimento Comércio Tradicional do Marco de Canaveses com o apoio da Câmara 

Municipal. 
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� Já entre os dias 18 e 24 de dezembro, decorreu no centro comercial Praça da Cidade o 

«Mercadinho de Natal». O evento foi organizado pela Associação de Artesãos do Marco, 

com o apoio da Câmara Municipal. 

� Entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2016, o Concelho do Marco de Canaveses acolheu a 

iniciativa «Fim-de-semana Gastronómico». 

o Pelo oitavo ano consecutivo, a Câmara Municipal associou-se à Entidade 

Regional da Turismo do Porto e Norte de Portugal, propondo a quem visitou 

terras de Carmen Miranda iguarias irresistíveis: o tradicional anho assado com 

arroz de forno, acompanhado dos singulares e aromáticos vinhos verdes da Rota 

dos Vinhos do Marco e, para terminar o deleite gastronómico, as sedutoras e 

centenárias Fatias do Freixo. 

o Para apelar aos sentidos, a edição 2016 do «Fim-de-Semana Gastronómico do 

Marco de Canaveses» contou com a participação de dez restaurantes (A Ver o 

Douro; Albufeira; Cancela Velha; Momento's Rio; Penhadouro; Pensão 

Magalhães; O Plátano; Sampaio; Silva e Tongobriga) que promoveram o que de 

melhor existe na gastronomia local. 

� A «Região dos Vinhos Verdes» recebeu no passado dia 19 de janeiro de 2016, a AMPV - 

Associação de Municípios Portugueses do Vinho, e promoveu em Marco de Canaveses 

uma reunião de trabalho descentralizada. 

o Esta sessão teve como principais objetivos a apresentação do plano de atividades 

da AMPV, a abordagem de novas formas de trabalho em rede e a troca de 

informações sobre os projetos e iniciativas que as entidades do setor e 

municípios estão a desenvolver no âmbito da promoção do vinho e dos seus 

territórios. 

o Na reunião foi também apresentada a Aenotur - Associação Internacional de 

Enoturismo, presidida pela AMPV, e que teve como uma das suas atividades mais 

marcantes em 2015 o «Congresso Internacional de Enoturismo», que decorreu 

de 2 a 4 de julho em Viana do Castelo, Melgaço, Monção, Ponte da Barca, Ponte 

de Lima e Cambados (Espanha). 

o Este ciclo de reuniões descentralizadas, que percorre todas as regiões do País, 

teve início no dia 12 de janeiro e vem reforçar a política de proximidade que a 

AMPV tem vindo a seguir, no sentido de melhor dar a conhecer os seus objetivos 
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e atividades e recolher informações sobre os projetos e esforços que os 

municípios e agentes do setor têm vindo a desenvolver 

� No dia 25 de janeiro de 2016, inaugurei no edifício da Junta de Freguesia de Bem 

Viver, o terceiro Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Concelho do Marco de 

Canaveses. 

o A Câmara Municipal disponibiliza, em parceria com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), este serviço público, uma das várias medidas 

implementadas a nível nacional para combater o aumento do desemprego. 

o O principal objectivo é apoiar jovens e adultos desempregados na definição 

ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado 

de trabalho. 

o Refira-se que para além de Bem Viver, existe já na freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão um outro GIP, sendo que estas duas estruturas são da 

responsabilidade da Câmara Municipal. 

o Um terceiro Gabinete funciona na freguesia do Marco, na Sede e sob a 

responsabilidade da da Associação Empresarial de Marco de Canaveses 

(AEMarco). 

o Estas estruturas de apoio ao emprego que, em articulação com o tecido 

empresarial do Concelho e da Região, apresentam-se como uma mais-valia e 

um mediador directo entre a oferta e a procura de emprego. 

o Os Gabinetes de Inserção Profissional têm acima de tudo, como 

responsabilidade, dispor aos seus utentes intervenções especializadas em 

diferentes âmbitos: informação para jovens e adultos desempregados; apoio 

à procura ativa de emprego; acompanhamento personalizado dos 

desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional; divulgação de 

ofertas de emprego e actividades de colocação; encaminhamento para 

ofertas de qualificação; divulgação e encaminhamento para medidas de apoio 

ao emprego, qualificação e empreendedorismo; divulgação de programas 

comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação 

profissional no espaço europeu; motivação e apoio à participação em 

ocupações temporárias ou actividades de regime de voluntariado, que 

facilitem a inserção no mercado de trabalho e controlo de apresentação 

periódica dos beneficiários das prestações de desemprego. 
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� Realizou-se no dia 11 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses promoveu a apresentação do projeto de 

requalificação e expansão da «Zona Industrial do Marco», deixando de lado a visão 

industrial para a substituir por um conceito empresarial. A estratégia de expandir a 

atual zona industrial, visa favorecer sinergias entre esta e a eficiência dos serviços 

comuns que se pretendem criar, ao mesmo tempo que se dá visibilidade e 

notoriedade ao local, que facilmente se identificará como a zona onde interessa estar. 

o A oportunidade de dar o passo seguinte surgiu agora com o Aviso N.º NORTE - 

53-2015-14, do Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, de 

«Pré-qualificação a Operações de Acolhimento Empresarial», que pretende 

criar condições para a concretização da requalificação da zona existente e de 

urbanizar e infraestruturar a nova zona empresarial, com serviços comuns a 

todas as empresas e actividades instaladas e a instalar. 

o Neste sentido, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, enquanto 

membro da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa, decidiu integrar a 

intervenção pretendida para a «Zona Empresarial do Marco de Canaveses» na 

candidatura comum que a CIM-TS apresentou ao referido Concurso de Pré-

qualificação. 

o O projeto de «Requalificação e Expansão da Zona Empresarial do Marco de 

Canaveses» foi apresentado aos empresários locais, tendo por base os 

contributos apresentados pelos mesmos, para criar uma zona mais atraente e 

competitiva para o funcionamento das atuais e futuras empresas. 

o O plano de ação contempla intervenções em infraestruturas de: água, luz, 

saneamento, acessos e mobilidade, novos passeios e estacionamentos, 

sinalética e espaços verdes, expansão e realização de loteamento. Refira-se 

ainda que este projeto de requalificação e expansão de 4,2 hectares da «Zona 

Empresarial do Marco de Canaveses» representará um investimento de cerca 

de 3 milhões e 800 mil euros. 

9. OUTROS ASSUNTOS 

� O Município do Marco de Canaveses recebeu, pela primeira vez, no passado dia 18 de 

dezembro de 2015, uma reunião do Conselho Regional do Norte, no seguimento que um 

convite formulado por mim, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal. 
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o Recordo que fui eleito há dois anos para a Comissão Permanente do Conselho 

Regional do Norte, órgão consultivo da CCDR-N, representativo dos vários 

interesses e entidades relevantes para a prossecução dos seus fins, num mandato 

com validade até 2017. 

� No ranking global dos 308 Municípios do País, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

ocupa a 29ª posição na avaliação da transparência municipal realizada pela organização 

não-governamental Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC). A pontuação 

obtida, em 2015, coloca ainda Marco de Canaveses como o 3.º Município mais 

transparente do Distrito do Porto e o 2º da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa  (CIM-TS). 

o O estudo avalia a prestação de contas do Poder Local, designadamente a forma 

como é realizada a divulgação da informação municipal pelas Autarquias. Os 

resultados foram conhecidos, no passado dia 10 de dezembro, numa cerimónia 

que decorreu no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 

o Por efeito, reitero a nossa satisfação com estes resultados que atestam e 

comprovam o trabalho, o rigor e nosso compromisso na disponibilização aos 

cidadãos, e em especial aos marcoenses, da informação relativa à actividade e 

gestão da Câmara Municipal». 

o O Índice de Transparência Municipal (ITM) mede o grau de transparência das 

Câmaras Municipais através de uma análise da informação disponibilizada aos 

cidadãos nos seus sites/portais. O ITM é composto por 76 indicadores agrupados 

em sete dimensões: 1) Informação sobre a Organização, Composição Social e 

Funcionamento do Município; 2) Planos e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, Tarifas, 

Preços e Regulamentos; 4) Relação com a Sociedade; 5) Contratação Pública; 6) 

Transparência Económico-Financeira; 7) Transparência na área do Urbanismo. 

� Considerando que na hasta pública anterior não foram apresentadas propostas, a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses vai levar nova hasta pública, para a venda de quatro 

prédios urbanos, património imóvel do Município, com os preços base abaixo indicados. As 

propostas deverão ser entregues até às 17 horas, do próximo dia 1 de março de 2015: 

o Prédio Nº 1 - Antiga Escola da Pena - Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão - 

€ 75.000 (setenta e cinco mil euros); 

o Prédio Nº 2 - Antiga Escola de Picão - Freguesia de Avessadas e Rosem - € 30.000 

(trinta mil euros); 
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o Prédio Nº 3 - Antiga Escola de Dajas - Freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo - 

€ 20.000 (vinte mil euros); 

o Prédio Nº 4 - Antiga Escola de Vimieiro - Freguesia de Sande e São Lourenço do 

Douro - € 45.000 (quarenta e cinco mil euros); 

o O local do ato público é o Salão Nobre do Município de Marco de Canaveses, no 

próximo dia 8 de março de 2016, às 10h00 horas. 

o As condições de alienação estão disponíveis para consulta, e/ou aquisição nos 

termos da Tabela de Taxas em vigor, no serviço de atendimento da secretaria, no 

edifício dos Paços do Concelho, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, até à 

data e hora limite da entrega das propostas. 

o Para mais informações e consulta do respetivo Edital Nº 018/2016, poderá 

aceder-se através do endereço: www.cm-marco-canaveses.pt  

 

 

 

Paços do Concelho, 19 de fevereiro de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 

Dr. Manuel Moreira 


