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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 do 

Anexo I, 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 29 de junho de 2016. 

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 nos seguintes equipamentos escolares: EB1 da 

Grandra, JI de Vale do Côvo e JI do Torrão (mão-de-obra e materiais) – Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Trabalhos de beneficiação e conservação das infraestruturas de apoio à «Praia Fluvial de 

Bitetos» (mão-de-obra e materiais) – Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Trabalhos de reabilitação da infraestrutura de rede de saneamento na EB1 da Feira Nova 

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

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI de Banho (mão-de-obra e materiais) – 

Freguesia de Banho e Carvalhosa. 

� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 de Outeiro e na EB1 do Ladário (mão-de-

obra e materiais) – Freguesia de Constance. 

� Execução de trabalhos de conservação no Clube de Caçadores do Marco (mão-de-obra) – 

Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de beneficiação e conservação das infraestruturas de apoio à piscina exterior 

municipal (mão-de-obra e materiais) - Freguesia do Marco. 

� Adaptação do antigo JI de Valdecidos para instalação da Associação Florestal de Entre 

Douro e Tâmega e dos Alphatones – Academia Artística e Associação Cultural (mão-de-

obra e materiais) - Freguesia do Marco. 

� Execução de rampa de acesso ao campo do Clube de Ténis do Marco (mão-de-obra e 

materiais) - Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de manutenção e conservação nos seguintes equipamentos escolares: JI da 

Quinta do Casal, EB1 do Freixo, JI dos Morteirados e JI de Vila Nova (mão-de-obra e 

materiais) - Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua da 

Estação, Rua de São Nicolau e reabilitação de passeio na Av.ª Futebol Clube do Porto 

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

� Trabalhos de limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua do 

Ramil e na Rua de Santo Isidoro (mão-de-obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de 

Santo Isidoro e Livração. 
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� Reconstrução de muro de suporte na Rua Fundo de Vila (mão-de-obra, materiais e 

maquinaria) – Freguesia de Soalhães. 

� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 de Sobretâmega (mão-de-obra e 

materiais) – Freguesia de Sobretâmega. 

� Trabalhos de limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Rua de 

Oliveira, Rua dos Tapados, Rua da Levadinha, Rua de Canhões e Rua de Outeiro (mão-de-

obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de Tabuado. 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI da Légua (mão-de-obra e materiais) – 

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 

� Trabalhos de manutenção e conservação nos seguintes equipamentos escolares: JI da 

Igreja, JI/EB1 de Lordelo (mão-de-obra e materiais) – Freguesia de Vila Boa de Quires e 

Maureles 

1.2. OBRAS EM CURSO POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA 

� Reabilitação de pavimentos em cubos, em lanços onde existem raízes de árvores e/ou 

depressões nas vias, localizadas nas seguintes freguesias: Várzea, Aliviada e Folhada; 

Sande e São Lourenço do Douro; Tabuado; Marco; Santo Isidoro e Livração; Soalhães, 

Paredes de Viadores e Manhuncelos; Bem Viver; Alpendorada, Várzea e Torrão e ainda 

Avessadas e Rosem. 

� Trabalhos de manutenção e conservação nas habitações sociais dos Morteirados (mão-

de-obra e materiais) - Freguesia do Marco. 

� Trabalho de manutenção e conservação na EB1 de Favões (mão-de-obra, materiais) – 

Freguesia de Bem Viver. 

� Trabalho de manutenção e conservação na EB1 do Cabo (mão-de-obra, materiais) 

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. 

1.3. EMPREITADAS REALIZADAS 

� Execução de coberturas em equipamentos escolares e desportivos. 

� Execução de pavimentação, em cubos de granito, do acesso ao Parque de Lazer de 

Alpendorada – Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

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

Freguesias de Bem Viver (Favões), Marco (Fornos e Rio de Galinhas), Tabuado e Vila Boa 

do Bispo 
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1.4. EMPREITADAS EM CURSO 

� Reconstrução de diversos muros de suporte a vias municipais. 

� Conservação, manutenção e limpeza de bermas e taludes da rede viária municipal em 

diversas freguesias: Alpendorada, Várzea e Torrão; Bem Viver; Santo Isidoro e Livração; 

Marco; Paredes de Viadores e Manhuncelos; Soalhães; Sobretâmega; Tabuado; Várzea, 

Aliviada e Folhada e Vila Boa de Quires e Maureles. 

� Requalificação urbanística com execução de lanços de passeios, em cubos de granito, em 

diversas freguesias: Alpendorada, Várzea e Torrão; Bem Viver; Sande e São Lourenço do 

Douro; Soalhães, Constance e Santo Isidoro. 

� Execução de pavimentações, em cubos de granito, em diversas freguesias: Paredes de 

Viadores e Manhuncelos; Várzea, Aliviada e Folhada; Tabuado; Vila Boa de Quires e 

Maureles; Soalhães; Vila Boa do Bispo; Sande e São Lourenço do Douro; Penhalonga e 

Paços de Gaiolo e Banho e Carvalhosa. 

� Reabilitação e repavimentação de vias e lanços, em tapete betuminoso, em diversas 

freguesias: Marco, Avessadas e Rosem; Vila Boa do Bispo; Alpendorada, Várzea e Torrão; 

Bem Viver e Vila Boa de Quires e Maureles. 

� Requalificação da EB1 de Vale do Côvo, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Requalificação urbanística com execução de passeios, em cubos de granito, nas artérias 

da Cidade do Marco de Canaveses. 

� Requalificação da zona industrial do Marco de Canaveses, através da construção de um 

acesso à E.M. 210, que corresponde à abertura de um novo arruamento entre a Av.ª 

Jorge Nuno Pinto da Costa e Rua Eng.º Belmiro de Azevedo, com execução de respetivas 

infraestruturas, passeios e pavimentos extensivos à Rua João Vicente Soares da Mota até 

à Rua 1 da zona industrial. 

� Substituição das coberturas das habitações do Bairro dos Morteirados, na Freguesia do 

Marco. 

� Alargamento e repavimentação em tapete betuminoso da estrada municipal que liga 

Várzea à Esperança, na Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 

� Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Fontambom, na 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Construção da Estação Elevatória de Águas Residuais de Fafiães, na Freguesia de Vila Boa 

do Bispo. 
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� Construção do Centro de Bem Estar Animal na antiga EB1 de Eidinho, na Freguesia de 

Vila Boa do Bispo. 

� Construção da ETAR de Maureles, na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. 

� Execução de pavimentação, em cubos de granitos, de lanços da Rua da Costa e Caminho 

do Castro, que possibilitam o acesso à ETAR de Maureles, na Freguesia de Vila Boa de 

Quires e Maureles. 

2. CULTURA E PATRIMÓNIO 

� Realizamos no passado dia 2 de julho, a «Festa de Verão dos Funcionários da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses» e que decorreu na Freguesia de Paredes de Viadores 

e Manhuncelos, no Parque de Lazer da N.ª Sra. do Socorro, permitindo assim aos nossos 

colaboradores um ambiente de convívio e amizade. 

� De 4 a 15 de julho, a Biblioteca Municipal acolheu os ateliers de verão «Férias Animadas 

na Biblioteca», que receberam muitos jovens marcoenses. 

� Milhares de pessoas participaram em mais uma edição das «Festas do Marco 2016», que 

se realizaram de 8 a 17 de julho. Uma iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses, e que contou com a participação das instituições e coletividades 

da nossa terra. Ao longo dos dias, as «Festas do Marco 2016» trouxeram milhares de 

pessoas à cidade, com diversas atividades: animação, música, desporto, folclore, marchas 

populares, despique de bombos, decorrendo em simultâneo as Feiras Social, Artesanato, 

Gastronomia e Vinhos. 

o O Estádio Municipal do Marco de Canaveses acolheu um dos momentos mais 

emblemáticos das festas: as Marchas Populares. Na noite de 9 de julho, oito 

marchas desfilaram pelas principais artérias da cidade e espalharam cor e alegria. 

As coreografias foram apresentadas ao público no interior do Estádio Municipal. 

A noite foi embelezada pelas seguintes marchas: Marcha de Vila Boa do Bispo; 

Marcha de Tabuado/Várzea, Aliviada e Folhada - Centro Social Interfreguesias; 

Marcha do Marco; Marcha de Santo Isidoro e Livração; Marcha de Avessadas e 

Rosém – ACD Avessadas; Marcha de Constance; Marcha da Serrinha – 

Alpendorada, Várzea e Torrão e Marcha de Sobretâmega. 

o Na reunião da Câmara de 23 de junho de 2016, foi deliberado a atribuição de um 

subsídio, no montante de € 750 (setecentos e cinquenta euros), a cada uma das 
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Juntas de Freguesia que trouxeram marchas a participar nas «Festas do Marco 

2016». 

o Ainda nesta reunião foi deliberado um subsídio, no montante de € 250 (duzentos 

e cinquenta euros), a cada um dos grupos de bombos ou coletividades que 

participaram nas referidas festas. 

o Inserido no programa das «Festas do Marco 2016», no dia 9 de julho, realizou-se 

a «XI Entronização da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno». O evento 

decorreu na Casa de Quintã, na Freguesia de Soalhães, e foi organizado pela 

Confraria do Anho com Arroz de Forno com o apoio da Câmara Municipal.  

o Já no dia 10 de julho, decorreu a inauguração da exposição dos trabalhos 

selecionados, bem como a entrega dos prémios aos vencedores do concurso 

«Prémio Carmen Miranda 2016». Os trabalhos estiveram patentes até 5 de 

agosto. 

o Ainda no âmbito das «Festas do Marco 2016», no dia 16 de julho levamos a cabo 

a Cerimónia de entrega de Medalhas Honoríficas do Município do Marco de 

Canaveses, nomeadamente: Mérito Cívico; Mérito Cultural e Científico; Mérito 

Desportivo e Mérito Profissional; Medalha de Valor e Altruísmo. 

o As Medalhas Honoríficas do Município do Marco de Canaveses são concedidas a 

pessoas e instituições que pela prática de atos ou serviços, isoladamente, ou no 

âmbito das respetivas atividades, se tenham notabilizado e simultaneamente 

tenham contribuído para a promoção, o bom nome e prestígio do Município do 

Marco de Canaveses. Este ano merece particular relevância a distinção atribuída 

à “Rota do Românico” e ao poeta, jornalista e escritor, Joaquim Monteiro a título 

póstumo, ambos com a Medalha de Mérito Cultural e Cientifico – Classe Ouro, 

assim como a Liga Portuguesa Contra o Cancro, distinguida com a Medalha de 

Mérito Cívico - Classe Ouro. A Medalha de Mérito Profissional – Classe Ouro, 

distinguiu a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. 

o Para encerrar estas festividades da nossa terra, realizou-se no passado dia 17 de 

julho, e como habitualmente, no palco do Parque Fluvial do Tâmega, mais uma 

grande final do concurso musical «Marco a Cantar - Jovens Talentos da Canção 

2016», promovido pela Câmara Municipal em parceria com a Escola de Música 

Movimentos & Variações. Recorde-se que o concurso «Marco a Cantar 2016» é 

dividido em dois escalões: 1º escalão - 9 a 14 anos e 2º Escalão - 15 a 25 anos. 
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o Este ano, no primeiro escalão venceu Alice Vieira com o tema “My Immortal”. 

Segundo lugar para Sara Monteiro com a canção “One night only” e na terceira 

posição ficou Ana Pinto com “When I was your man”.   

o No segundo escalão, a vitória sorriu a Rita Melo com a canção “Je t´aime”. No 

segundo lugar ficou Cristiana Silva e “Skinny Love”, sendo terceira classificada 

Maria Teresa Azeredo com a composição “Anytime”. 

� Na reunião da Câmara de 14 de julho de 2016, foram deliberados os seguintes subsídios: 

€ 400 (quatrocentos euros) à Associação dos Combatentes de Guerra do Ultramar, para 

comparticipar o desenvolvimento das suas atividades anuais; € 400 (mil euros) à Fábrica 

da Igreja Paroquial de São Lourenço do Douro, para comparticipar a festa em honra de 

São Lourenço; € 400 (mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Magrelos, para 

comparticipar a festa em honra do Divino Salvador; € 400 (mil euros) à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Vila Boa de Quires, para comparticipar a festa em honra de São Sebastião; € 

400 (mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Manhuncelos, para comparticipar a festa 

em honra de São Mamede. 

� Ainda nesta reunião, foi deliberado um protocolo de colaboração e apoio entre Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses e a Associação dos Combatentes de Guerra do 

Ultramar, no montante de € 1.500 (mil e quinhentos euros), para comparticipar a 

colocação de lápides nas sepulturas dos combatentes mortos na Guerra do Ultramar. 

� Na reunião da Câmara de 28 de julho de 2016, para comparticipar o desenvolvimento 

das atividades anuais, foram deliberados os seguintes subsídios: € 400 (quatrocentos 

euros) ao Palhuças – Cooperativa de Solidariedade Social – CRL; € 1.000 (mil euros) à 

Casa do Povo de Vila Boa do Bispo; € 800 (oitocentos euros) ao Centro Recreativo e 

Cultural de Maureles; € 250 (duzentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas N.º 

1 do Marco de Canaveses, para comparticipar a deslocação e as necessidades logísticas 

inerentes à participação da aluna Maria Beatriz Vigo Pereira Pinto, no Parlamento Jovem 

a realizar-se em Istambul, na Turquia; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja de 

Santa Eulália de Banho, para comparticipar a festa em honra de Santa Eulália de Banho; € 

400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Maureles, para comparticipar a 

festa em honra de Nossa Senhora da Assunção; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial de São João Batista de Alpendora, para comparticipar o «XXX Festival de 

Folclore»; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de 

Avessadas, para comparticipar a festa em honra de São Martinho; € 400 (quatrocentos 
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euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de Várzea do Douro, para 

comparticipar a festa em honra de Nossa Senhora da Guia. 

� Nos dias 30 de julho e 27 de agosto, respetivamente, realizaram-se mais duas edições do 

«Mercado do Usado do Marco de Canaveses», tendo o evento ocorrido Alameda Dr. 

Miranda da Rocha. 

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 

� No passado dia 15 de agosto, decorreu no Castelinho, na Freguesia de Avessadas e 

Rosem, a «10.ª Edição da Festa do Emigrante de Marco de Canaveses». 

� No dia 8 de setembro, celebramos o «Feriado Municipal», tendo decorrido a 

peregrinação a Nossa Senhora da Natividade do Castelinho, na Freguesia de Avessadas e 

Rosém, no Marco de Canaveses. Uma festa religiosa, que remonta a tempos imemoriais, 

onde acorrem milhares de pessoas para venerar a Nossa Senhora da Natividade do 

Castelinho. 

o As cerimónias tiveram início na segunda-feira, dia 7 de setembro, com a 

procissão de velas da Capela do Santuário em direção à Igreja Paroquial de 

Avessadas. 

o No dia feriado, 8 de Setembro, dia da Nossa Senhora do Castelinho, decorreu o 

momento alto dos festejos com a procissão, com saída da Igreja Paroquial de 

Avessadas até ao Santuário, e a celebração da Missa Solene no Santuário, 

presidida por sua Exa. Reverendíssimo Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, D. 

António Taipa. 

o No período da tarde, realizou-se a procissão das promessas à Nossa Senhora, à 

volta do Penedo do Clamor, tendo ao longo do dia decorrido o habitual convívio 

popular no Parque de Lazer do Castelinho. 
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3. DESPORTO E JUVENTUDE 

� Na reunião da Câmara de 23 de junho de 2016, foram deliberados apoios financeiros 

através de contratos programa de desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 5.000 (cinco mil euros) aos Amadores 

de Pesca do Marco, para comparticipar a requalificação do telhado da sua sede social; € 

500 (quinhentos euros) à Associação de Cicloturismo de Manhuncelos para comparticipar 

a participação em provas de cicloturismo da Associação de Cicloturismo do Norte, bem 

como a organização e a participação em passeios de cicloturismo; € 1.300 (mil e 

trezentos euros) à Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores, 

para comparticipar a requalificação do telhado da sua sede social; € 400 (quatrocentos 

euros) à Academia de Patinagem do Marco, para comparticipar o espetáculo de 

patinagem artística «Terra do Nunca», integrado nas «Festas do Marco 2016»; € 400 

(quatrocentos euros) à Associação de Budo do Marco, para comparticipar o «Estágio de 

Karaté Rotativo», integrado nas «Festas do Marco 2016»; € 400 (quatrocentos euros) à 

Associação Recreativa de Tuías para comparticipar o «8.º Convívio de Cicloturismo da AR 

Tuías», integrado nas «Festas do Marco 2016»; € 400 (quatrocentos euros) ao Clube de 

Cicloturismo do Marco para comparticipar o «11.º Convívio de Cicloturismo do CC 

Marco», integrado nas «Festas do Marco 2016»; € 400 (quatrocentos euros) ao Hóquei 

Clube do Marco para comparticipar o «4.º Torneio da Cidade do Marco de Canaveses em 

Hóquei em Patins», integrado nas «Festas do Marco 2016». 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses promoveu, pelo décimo ano consecutivo, as 

«Férias Desportivas Aventuras de Verão 2016». Assim, de 20 de junho e 1 de julho, cerca 

de 250 crianças e jovens do Concelho participaram num programa diversificado de 

ocupação de tempos livres com uma forte componente lúdica, desportiva e pedagógica. 

o Destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos, as «Férias Desportivas 

Aventuras de Verão 2016» proporcionaram muitos momentos de lazer e de 

aprendizagem, dando a oportunidade de usufruírem de mais de duas dezenas de 

atividades desenvolvidas nas diversas áreas. Todas estas iniciativas foram 

devidamente orientadas por profissionais especializados e reconhecidos na área 

de Educação e Desporto. 
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o O evento foi um sucesso, cumprindo o desígnio Municipal de promover o bem-

estar das crianças e jovens, fomentando a sua integração na comunidade 

segundo objetivos de ordem desportiva, recreativa, social e cultural. 

o O encerramento das «Férias Desportivas Aventuras de Verão 2016» ocorreu no 

Pavilhão Bernardino Coutinho, com insufláveis, pinturas faciais, jogos e muita 

animação, e onde foram também entregues os certificados de participação, bem 

como as medalhas aos vencedores dos torneios realizados nas modalidades de 

futebol e jogos tradicionais. 

� No decurso do resultado da primeira edição do «Orçamento Participativo Jovem do 

Marco de Canaveses», implementamos já um dos projetos vencedores dessa primeira 

edição - o «Palco Arte do Jardim Municipal». Uma infraestrutura que visa a 

representação livre e artística dos jovens e a atração de mais eventos para aquele 

espaço, dinamizando assim este espaço emblemático da cidade. A inauguração decorreu 

no dia 8 de julho, no primeiro dia das «Festas da Cidade 2016». 

o Lembre-se que o Orçamento Participativo Jovem teve início no decorrer de 2015, 

tendo como objetivo integrar as Grandes Opções do Plano e no Orçamento 

Municipal de 2016, sendo um processo de consulta direta aos jovens marcoenses 

que lhes confere a oportunidade de identificar e propor projetos que considerem 

de interesse e vantajoso para o Concelho. 

o Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem deste ano e que integrará o 

Orçamento Municipal de 2017, teve início com a primeira fase que decorreu de 

15 de junho a 20 de julho, período de divulgação e consulta pública para 

apresentação de propostas por parte da população jovem do Município (dos 16 

aos 35 anos de idade). Esta fase contou com a apresentação de seis propostas 

que foram posteriormente analisadas pela Comissão Técnica, conforme previsto 

no regulamento em vigor. Esta fase de análise terminou no passado dia 26 de 

agosto, de onde resultaram apenas duas propostas admitidas para a fase 

seguinte.  

o Uma vez que cada edição do OPJ prevê a implementação de dois projetos, e que 

a Comissão técnica apenas admitiu duas propostas, não foi necessária a votação 

das mesmas, pelo que a proposta de «Aquisição de Material para Desporto 

Adaptado», do Jovem Cristiano Magalhães e a proposta «TEAR - Tradições e 

Artes Regionais», projeto que prevê a recuperação da Escola EB 1 do Bairral, na 
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Freguesia de Vila Boa do Bispo, e adaptação da mesma para usufruto da 

população orientada para a valorização dos saberes tradicionais, apresentada 

por Miguel Carneiro, serão incluídas nas Grandes Opções do Plano e no 

Orçamento Municipal de 2017. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses instalou um «Ecrã Gigante» no Jardim 

Municipal da Cidade, no passado dia 10 de Julho, transmitindo assim, o jogo da final do 

Campeonato Europeu de Futebol 2016, entre França e Portugal, do qual a nossa seleção 

saiu vitoriosa, tornando-se, pela primeira vez da sua história, Campeão Europeu de 

Futebol. 

o Assim, o Jardim Municipal transformou-se num verdadeiro “estádio” para ver o 

jogo mais importante de toda a competição em ecrã gigante. Uma oportunidade 

única para que os Marcoenses sentissem e vivessem, em coletivo as emoções da 

final do Euro-2016. 

o A Câmara Municipal do Marco de Canaveses entendeu que esta era uma forma 

de se proporcionar um convívio para que, em uníssono, os Marcoenses 

conjuntamente com todos aqueles que nos honraram com a sua visita, vivessem 

as emoções do jogo da final do Campeonato da Europa 2016. 

o A festa não se resumiu ao jogo da final! Ainda antes do jogo, teve lugar um «flash 

mob», dedicado à Seleção de Portugal, em pleno centro urbano, com interrupção 

do trânsito na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, numa iniciativa que envolveu o 

Movimento do Comércio Tradicional e a Junta de Freguesia do Marco. 

� Na reunião da Câmara de 14 de julho de 2016, foram deliberados apoios financeiros 

através de contratos programa de desenvolvimento desportivo entre a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 1.500 (mil e quinhentos 

euros) ao Futebol Clube da Légua, para comparticipar a pavimentação da zona frontal 

da sua sede social; € 13.569,20 (treze mil quinhentos e sessenta e nove euros e vinte 

cêntimos) à Associação Recreativa de Tuías, para prossecução do seu programa de 

desenvolvimento desportivo. 

� No dia 24 de julho, o Parque Fluvial do Tâmega recebeu o «5º Grande Prémio de 

Atletismo - Albufeira do Tâmega». A prova, organizada pela Casa do Benfica do Marco 

em parceria com a Câmara Municipal contou com mais de 400 participantes divididos 

nos escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores, seniores e em cadeira 

de rodas. 



 

14  

 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 24 DE SETEMBRO DE 2016 

� De 10 a 14 de agosto, Marco de Canaveses foi palco de mais uma «Semana da 

Juventude», numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal. 

o Os eventos decorreram no Espaço Municipal da Juventude, no Jardim Municipal 

e no Largo Sacadura Cabral, aqui, junto à Câmara Municipal e contaram com a 

envolvência de centenas de jovens a participar nas atividades organizadas ao 

longo de quatro dias, quer, através da participação ativa nessas atividades e na 

demonstração de talentos, quer na assistência aos concertos protagonizados por 

jovens do concelho e da região. 

o A «Semana da Juventude» procura ser um espaço de participação dos jovens, de 

apresentação de projetos, ideias e iniciativas de vária ordem, para que os jovens 

marcoenses tenham a oportunidade de se lançarem publicamente, de 

partilharem experiências, adotarem comportamentos e estilos de vida saudáveis, 

participarem ativa e civicamente na atividade do Município e divulgarem os seus 

talentos. 

4.PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 

� Durante estes últimos meses em que nos debatemos com o flagelo dos incêndios 

florestais, fiz questão de agradecer pessoal e publicamente aos Bombeiros Voluntários 

do Marco de Canaveses e aos Bombeiros de Portugal por todo o seu esforço, dedicação e 

altruísmo, bem como a todos os agentes de proteção civil e demais cidadãos que, 

anonimamente, de forma estoica e nobre, combateram os incêndios florestais no nosso 

concelho do Marco de Canaveses e em todo o nosso território continental e insular. 

� 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 Proteção 

Civil, com destaque para o apoio à coordenação e acompanhamento técnico, logístico, das 

operações de combate aos incêndios florestais ocorridos no Marco de Canaveses. 

� Foram ainda realizadas ações de gestão de combustíveis nas áreas envolventes à Casa dos 

Arcos; ao Centro de Saúde do Marco; ao Jardim de Infância da Quinta do Casal; às Piscinas 

Municipais do Marco; à EB 2,3 de Toutosa; ao Parque Lazer de Santa Joana; à igreja de São 
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Nicolau, tendo sido feito também uma intervenção nos taludes do Parque Fluvial do 

Tâmega;  

� Realizaram-se também duas ações de sensibilização sobre as «Dinâmicas da Terra e os 

Riscos Naturais», para os participantes no «Campo de Férias» da Junta de Freguesia de 

Sande e São Lourenço do Douro. As ações realizadas envolveram um total de 122 

participantes. 

� Sobre uma matéria que preocupa a população, importar informar que o combate nacional 

à vespa velutina (asiática) é da responsabilidade da Direcção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.). 

� Estas entidades competentes elaboraram um «Plano de Ação para a Vigilância e Controlo 

da Vespa velutina em Portugal». O referido Plano estabelece o seguinte: 

o O principal impacto conhecido desta espécie é a predação das abelhas. 

o Tal como as outras vespas, constitui uma das pragas da colmeia, não constituindo 

uma ameaça sanitária tendo em conta que não é fonte de transmissão de doenças 

às abelhas. 

o A Vespa velutina não é considerada mais perigosa para seres humanos do que a 

vespa europeia. Tal como as vespas que sempre existiram em Portugal, reage de 

forma bastante agressiva às ameaças ao seu ninho; perante uma ameaça ou 

vibração a 5 metros, produz-se uma resposta de grupo que pode perseguir a fonte 

da ameaça durante cerca de 500 metros. Além disso, o grande tamanho que 

podem atingir os ninhos e em algumas ocasiões a sua localização em zonas 

urbanas ou periurbanas, podem resultar em maior risco para os cidadãos. 

o Nos termos do referido plano, os Municípios colaboram com as entidades 

competentes e com as populações no âmbito da destruição dos ninhos, cabendo 

também esta responsabilidade às associações de apicultores, em articulação com 

as câmaras municipais. 

o A Câmara Municipal dispõe de uma equipa que presta colaboração na destruição 

destes ninhos, atuando de acordo com a seguinte ordem de prioridades: em 

edificações de habitação e em locais de prestação de serviços públicos; em 

espaços públicos; nas edificações em que estejam alojados animais ou próximos 

destas; outras localizações. 
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o Mais se informa que em propriedades privadas, a disponibilização e/ou criação de 

acessos para os equipamentos municipais ou dos bombeiros, é da 

responsabilidade do(s) proprietário(s) em que os ninhos estejam localizados. 

o A destruição dos ninhos é efetuada, de acordo com as orientações técnicas, 

durante o período noturno. 

o À data de 3 de setembro de 2016, todos os ninhos de vespa velutina, totalizado 34 

ocorrências comunicadas ao Serviço Municipal de Protecção Civil, haviam sido 

confirmados e destruídos. 

o O Serviço Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses, continuará a 

desenvolver as suas funções, registando todas as ocorrências e a proceder em 

conformidade, nomeadamente na destruição de todos os ninhos detetados e 

confirmados. 

5.AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E ESPAÇOS VERDES 

� No passado dia 25 de junho de 2016, teve início a época balnear na Praia Fluvial 

Bitetos, em Marco de Canaveses. Situada na margem direita do rio Douro, a Praia 

Fluvial Bitetos recebeu pelo quinto ano consecutivo, o galardão de «Praia Acessível - 

Praia para Todos» e ainda a classificação de «Água Balnear Interior», com qualidade 

excelente. A Agência Portuguesa do Ambiente volta a distinguir a Praia Fluvial Bitetos 

como praia fluvial de águas interiores com esta distinção em termos de acessibilidade 

para pessoas portadoras de deficiência e cidadãos com mobilidade reduzida. 

o O projeto «Praia Acessível - Praia para Todos», com forte pendor humanitário, 

tem como principais objetivos tornar acessíveis as praias portuguesas a pessoas 

com mobilidade reduzida, sensibilizar o público em geral para este problema e 

dar a conhecer às pessoas portadoras de deficiência as praias com acessibilidade 

e promovê-las como destino de férias. 

o A Câmara Municipal do Marco de Canaveses criou assim uma resposta social, de 

utilização temporária, fornecendo conforto para pessoas com mobilidade 

reduzida, fomentando o convívio e a animação cultural e a ocupação do tempo 

livre. 

o Assim, de 26 de junho a 8 de setembro, a Câmara Municipal assegurou para esta 

época balnear, na Praia Fluvial de Bitetos: assistência a banhistas, com a 

presença de dois nadadores-salvadores); posto de praia, constituído pelos 
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materiais e equipamentos homologados pelo Instituto de Socorros a Náufragos; 

sinalização e delimitação da zona balnear; chuveiro; infraestruturas de apoio: bar 

e instalações sanitárias; ecopontos para separação de resíduos; rampas de 

acesso à praia e estacionamento sinalizado. 

o A Praia Fluvial de Bitetos funcionou todos os dias, inclusive ao fim-de-semana, 

entre as 09h30 e as 19h30, até ao passado dia 8 de setembro 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, Constance, Várzea, Alivada e 

Folhada, 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 áreas ajardinadas. 

6.RELAÇÕES COM AS FREGUESIAS 

� Na reunião da Câmara de 14 de julho de 2016, foi deliberado um protocolo de colaboração 

e apoio entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Santa Marinha de Fornos, no montante de € 10.000 (dez mil euros), para comparticipar 

as obras na Igreja de Santa Maria. 

� Já na reunião da Câmara de 28 de julho, foram deliberados contratos de cooperação entre 

a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 40.000 (quarenta 

mil euros) à Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, para comparticipar as 

obras de construção da Casa Mortuária de Alpendorada; € 30.000 (trinta mil euros) à 

mesma Junta de Freguesia, para comparticipar as obras de ampliação do Cemitério do 

Torrão; € 30.000 (trinta mil euros) à Junta de Freguesia do Marco, para comparticipar as 

obras de ampliação do Cemitério de Rio de Galinhas. 
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7.EDUCAÇÃO/GABINETE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/REDE SOCIAL/SAÚDE 

� Foram cerca de cinco dezenas de jovens do Marco de Canaveses que participaram na «12ª 

edição da Universidade Júnior», que decorreu de 18 a 22 de julho, nas Faculdades da 

Universidade do Porto. Dando continuidade a um projeto que se traduz num importante 

contributo para o esclarecimento da vocação profissional dos alunos do Concelho do 

Marco de Canaveses, a nossa Câmara Municipal apoiou a participação destes jovens, neste 

que é considerado o maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário para 

os estudantes do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e secundário. 

� As condições sociais das crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino da 

responsabilidade da Câmara Municipal do Marco de Canaveses constituem redobrada 

preocupação do Executivo Municipal. 

o Não podendo ser menosprezado o atual contexto de necessária contenção da 

despesa pública entende, contudo, esta Câmara Municipal a educação como 

instrumento essencial para a promoção da integração, coesão e progresso social. 

Assim, é nossa intenção valorizar e apoiar a educação das nossas crianças 

reduzindo os encargos das famílias; 

o A Lei do Orçamento de Estado 2016 prevê no seu artigo 127.º, a gratuitidade dos 

manuais escolares e recursos didáticos a todos os estudantes do 1.º ano do 1.º 

CEB, sendo a distribuição efetuada pelas Escolas aos Encarregados de Educação; 

o Neste contexto, pretende a Câmara Municipal do Marco de Canaveses ir mais além 

da medida adotada pelo Governo de Portugal, apoiando de igual modo os alunos 

dos restantes anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

o Assim, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, na sua reunião de 20 de julho 

de 2016, deliberou atribuir o valor correspondente à aquisição de manuais 

escolares aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico, medida 

inovadora designada por «Manuais Escolares para Todos» para o ano letivo 

2016/2017. 

o No âmbito desta medida, os Encarregados de Educação são responsáveis pela 

aquisição dos Manuais Escolares, de acordo com a listagem publicada pelos 

Agrupamentos Escolares, sendo posteriormente ressarcidos do valor pela Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, conforme previsto nas Condições Gerais 
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� Em matéria de Ação Social Escolar registaram-se, à data de 31 de agosto, um total de 

1387 alunos, com processos de candidatura ASE, com a seguinte distribuição por escalão, 

nos quatro Agrupamentos Escolares: Alpendorada e Matos – 377, Marco de Canaveses – 

487, Sande – 254, Marco de Canaveses Nº1 – 269.  

� A Câmara Municipal estabeleceu uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto /ESTGF 

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras e a Escola Secundária do Marco de 

Canaveses, para a criação de um «Curso de Técnico Superior Profissional em Informática 

de Gestão (CTeSP - Nível V do Quadro Nacional de Qualificações)» a funcionar, no próximo 

ano letivo, no nosso Município Marco de Canaveses. 

o Toda a informação relativa ao curso está disponível, no site da ESTGF, e pode ser 

consultada no seguinte link: http://www2.estgf.ipp.pt/cursos/ctesp/informatica-

de-gestao; 

o A 1ª fase do concurso de acesso ao Curso de Técnico Superior Profissional em 

Informática de Gestão decorreu de 1 a 31 de agosto de 2016. 

� Considerando que a dificuldade económica de alguns agregados familiares do concelho do 

Marco de Canaveses, que condiciona o acesso e a frequência do ensino superior, e que 

cabe às Câmaras Municipais, no âmbito das suas competências, prestar apoio aos estratos 

sociais mais desfavorecidos, propôs-se esta Câmara Municipal em parceria com a 

Universidade Lusófona do Porto conceder uma Bolsa de Estudo aos jovens que não 

possuam, por si, ou através do agregado familiar em que se integram, recursos 

económicos que lhes possibilitem a prossecução dos seus estudos ao nível do ensino 

superior, permitindo-se, assim, a promoção e desenvolvimento educacional da população 

local o que, contribuirá, futuramente, para o desenvolvimento social económico e cultural 

do concelho. 

o Assim, pelo sétimo ano, é promovido o processo de candidatura a atribuição de 

uma bolsa de estudo, conducente ao grau de Licenciatura, pela Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses (CMMC) através de Parceria realizada com a Universidade 

Lusófona do Porto (ULP), para os jovens candidatos, residentes no nosso concelho. 

Neste processo são abrangidos todos os estudantes, finalistas, em situação de 

carência socioeconómica com as melhores notas do ensino secundário, no 

concelho de Marco de Canaveses; 

o A atribuição de bolsa de estudo é feita através de concurso anual sendo a inscrição 

no concurso efetuada mediante o preenchimento e entrega de um boletim de 
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candidatura próprio, fornecido nos Serviços da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. 

o De forma a cumprir os prazos estabelecidos, a candidatura deverá ser formalizada 

junto da Secretaria Câmara Municipal do Marco de Canaveses até 15 de setembro 

de cada ano civil. 

o Ao aluno selecionado, a bolsa de estudo aplica-se com a isenção de pagamento 

relativo a: candidatura, matrícula, inscrição, seguro escolar e propina a partir da 

data de comunicação da CMMC à ULP com indicação do bolseiro, sendo esta 

suportada integralmente pela ULP a fundo perdido. 

� 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. Neste âmbito, registam-se 242 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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8. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E TURISMO 

� Depois de ter encetado uma visita de negócios a Bogotá e Medellín em março deste ano, o 

Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa (CETS) promoveu agora a missão empresarial 

inversa. Desta forma, de 26 a 30 de junho, a região recebeu alguns empresários 

colombianos - potenciais e atuais clientes - que avaliaram in loco processos produtivos, 

permitindo conhecer oportunidades de negócio e identificar eventuais parcerias, 

nomeadamente no concelho de Marco de Canaveses, onde visitaram uma empresa na 

Zona Industrial. 

o O programa contemplou visita de cortesia para reconhecimento da realidade 

local, prova de vinho verde e doçaria regional, encontros business to business- 

agendados em função do interesse concreto dos participantes, assim como 

diversas visitas a empresas da região. 

o No dia 27 de junho, a missão empresarial, deslocou-se aos Paços do Concelho do 

Marco de Canaveses, onde foram recebidos por mim e pelos meus colegas do 

Executivo; 

o Neste sentido, tive oportunidade de felicitar o Conselho Empresarial do Tâmega 

e Sousa pela iniciativa, e sublinhei a importância de estabelecer e reforçar, cada 

vez mais, os laços empresariais e comerciais a nível internacional, para que o 

mundo tenha a oportunidade de conhecer o que de bom se produz em Portugal, 

e em particular aqui na nossa região e no Concelho do Marco de Canaveses, bem 

como o know-how dos nossos empresários e trabalhadores. Tenho por isso a 

certeza que, durante esta visita de trabalho, ficaram encantados com a 

singularidade e a potencialidade dos nossos produtos e serviços. 

� Nos dias 1, 2 e 3 de julho, as ruínas romanas de Tongobriga, situadas no Freixo, Freguesia 

do Marco, em Marco de Canaveses, receberam a «6ª edição do Mercado Romano de 

Tongobriga», que se realiza no mesmo local desde 2011. “In Vino Veritas” – “No Vinho está 

a Verdade“ foi o tema escolhido para este ano, numa alusão histórica ao néctar dos 

deuses, o vinho e a Baco, anfitrião do VI Mercado Romano. Viveram-se momentos 

inesquecíveis de festa e de folia, de comidas e bebidas, com os melhores sabores da 

região, acompanhados por atores, músicos, bailarinas, lutadores do Império, entre outros. 

� No âmbito das «Festas do Marco 2016» o município levou a cabo a «XVIII edição do 

Concurso de Vinhos da Rota do Marco de Canaveses», que se realizou no dia 14 de julho, 
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no Relax Rio, em Sobretâmega. O júri, constituído por seis profissionais, provou 23 

referências de vinhos, incluindo brancos, rosados e tintos (sendo que estes dois últimos 

integraram, pela 1ª vez, o referido concurso) e premiou 10 vinhos com medalhas de ouro, 

prata e bronze. 

o Classificados com medalha de ouro: Casa de Vilacetinho Colheita Selecionada 

Avesso 2015 (Branco), Chapeleiro 2015. 

o Classificados com medalha de prata: Casa de Vila Boa Chardonnay 2012 (Branco), 

Pecado Capital 2015 (Rosé) e Casa de Vilacetinho Escolha 2015 (Branco). 

o Classificados com medalha de bronze: Quinta da Samoça 2015 Vinhão (Tinto), 

Quinta de Caselas 2015, Quinta de Avessões (Branco), S. Caetano Espadeiro 2015 

(Rosé) e S. Caetano Arinto 2015 Branco. 

� No programa das «Festas do Marco 2016» decorreu ainda a «Feira dos Vinhos do 

Marco», que entre os dias 14 e 17 de julho contou com a participação de 13 produtores 

da «Rota dos Vinhos do Marco» que levaram os seus vinhos à «Prova de Vinhos dos 

Visitantes», tendo sido eleito o vinho Quinta da Samoça 2015 Vinhão (Tinto), como o 

melhor de entre os vinhos sujeitos a provas. 

� O Município do Marco de Canaveses voltou a marcar presença na «39ª Feira Nacional de 

Artesanato de Vila do Conde». O certame decorreu de 23 de julho até 7 de agosto, nos 

Jardins da Av. Júlio Graça, em pleno coração da Cidade de Vila do Conde, onde foi possível 

apreciar o melhor e mais tradicional artesanato português, representativo das diferentes 

regiões do país. 

o Aproveitando esta excelente oportunidade para divulgar o artesanato e a riqueza 

etnográfica do Concelho do Marco do Canaveses, o Município marcou presença 

no evento, fazendo-se representar com um stand onde estiveram expostos 

artigos artesanais tradicionais, como a cerâmica, a cestaria, a azulejaria, os 

chapéus de palha, entre outros trabalhos 

� No dia 22 de julho estive presente juntamente com os meus colegas do Executivo e outros 

autarcas da nossa terra, na inauguração do «Centro Interpretativo de Tongobriga». Este 

evento contou com a presença do Ministro da Cultura, Luis Filipe Castro Mendes. 

� O nosso Município do Marco de Canaveses recebeu durante cinco dias mais uma edição da 

«Festa da Cerveja, da Francesinha e dos Bons Petiscos», assim, entre 11 e 15 de agosto, 

foram milhares de pessoas que passaram pelo certame para apreciar boa gastronomia e 

música. 
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o Promovido pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses em parceria com a 

AEMarco - Associação Empresarial do Marco, o evento decorreu ao ar livre, junto 

ao Parque Radical da cidade, e contou com a participação de seis 

estabelecimentos de restauração, além de animação diária. 

o Saliente-se que esta «9ª Festa da Cerveja, da Francesinha e dos Bons Petiscos» 

foi francamente um sucesso, muito provavelmente uma das melhores edições de 

sempre. Este ano, tivemos a sorte de termos bom tempo, durante os cinco dias, 

trazendo assim milhares de pessoas até à cidade e ao Município do Marco de 

Canaveses, o que nos deixa muito felizes. Destaco ainda a presença e a visita de 

muitos emigrantes, filhos da terra e da região, que regressam ao seu berço natal 

para passar férias e rever a família e os amigos. 

o Esta nossa iniciativa que movimenta milhares de pessoas, dinamiza a nossa 

economia local - não apenas os restaurantes/cafés presentes no evento, mas a 

restauração de um modo geral - e é isso que pretendemos, sendo igualmente 

importante divulgar as nossas tradições e as nossas potencialidades, aliando a 

boa gastronomia, à nossa paisagem, aos rios e ao património, dando ainda a 

degustar outras iguarias bastante apreciadas, como é caso da francesinha e dos 

petiscos da nossa terra. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses voltou a marcar presença na 37.ª edição da 

«AGRIVAL - Feira Agrícola do Vale do Sousa», que decorreu de 19 a 28 de agosto, no 

Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel. 

o No dia do Município Marco de Canaveses divulgamos e promovemos junto dos 

visitantes, as potencialidades deste nosso concelho hospitaleiro através de um 

conjunto de ações de carácter promocional, incrementando desta forma um 

maior dinamismo no desenvolvimento sociocultural, económico e turístico do 

Marco de Canaveses. 

o O stand da Câmara Municipal do Marco de Canaveses teve mostras de 

artesanato ao vivo, provas de vinhos verdes da Rota dos Vinhos do Marco 

acompanhados da doçaria típica do Concelho. Para além disso, tivemos ainda a 

participação da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno enquanto fator de 

valorização e preservação da identidade cultural e tradicional do Marco de 

Canaveses. 



 

24  

 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 24 DE SETEMBRO DE 2016 

� O Marco de Canaveses voltou a reviver tempos e tradições passadas com a realização do 

«VI Mercado Medieval», numa iniciativa organizada pela Junta de Freguesia do Marco em 

parceria com a Câmara Municipal do Marco Canaveses, e com o apoio de algumas 

instituições e grupos locais. 

o Depois do sucesso das edições anteriores, no fim-de-semana de 2, 3 e 4 de 

setembro, na zona envolvente à Igreja de São Nicolau e no Parque Fluvial do 

Tâmega, ocorreu mais uma viagem ao passado que levou o visitante ao tempo da 

Rainha D. Mafalda, com a recriação de um episódio da história local: a Feira de 

Santa Luzia, onde mercadores e artesãos anunciam os seus produtos e ofícios, 

entre animação variada e iguarias gastronómicas e néctares divinos. 

o O Município do Marco de Canaveses voltou a apostar nesta iniciativa que tem 

como principal objectivo preservar e divulgar o património arquitetónico e a 

história local, promovendo o Concelho como uma marca cultural e turística. 

� A Junta de Freguesia de Bem Viver com o apoio da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses promoveu, entre os dias 9, 10 e 11 de setembro, mais uma edição da «Feira 

de Artesanato em Terras de Bem Viver». O evento teve lugar no Largo da Feira Nova. 

� Também no fim-de-semana de 9 a 11 de setembro, Associação dos Amigos do Rio Ovelha 

(AARO) com o apoio da Câmara Municipal organizou a Feira Alternativa do Marco (FAM), 

na Alameda Dr. Miranda da Rocha, em Marco de Canaveses. 

o A Feira apresentou um programa abrangente vocacionado para os modos de vida 

sustentáveis e alternativos como: workshops, palestras, projeção de 

documentários seguidos de debate, culminando com concertos. 

o Um certame que surgiu para dar a conhecer algumas alternativas e colocar as 

pessoas a par da sustentabilidade e da saúde de uma forma mais natural”. 

o Numa parceria com o Eco-Camping do Juncal, no período da manhã, foram ainda 

realizadas diversas atividades de forma gratuita. 

9. ASSUNTOS JURÍDICOS 

� Relativamente aos processos judiciais em curso, informa-se que a situação atual se 

encontra conforme a listagem de processos judiciais entregue na última prestação de 

contas, encontrando-se por isso devidamente atualizada. 
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10. OUTROS ASSUNTOS 

� Os Deputados do PSD eleitos pelo círculo do Porto visitaram no passado dia 20 de junho, 

o Concelho de Marco de Canaveses. O programa da visita iniciou cerca das 10h00, com a 

apresentação de cumprimentos nos Paços do Concelho. 

o Seguiu-se uma breve passagem pela freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão 

que nesse mesmo dia celebrou o 25º aniversário da elevação de Alpendorada à 

categoria de Vila, com uma deslocação ao Parque de Lazer e ao novo Posto 

Territorial da GNR de Alpendorada. 

o De regresso à cidade, a comitiva realizou uma visita às novas instalações da Escola 

Secundária do Marco de Canaveses. 

o O programa prosseguiu com a visita às obras na Estação da Livração, da 

Eletrificação da Linha do Douro, troço Caide de Rei-Marco de Canaveses. 

o Juntamente com os colegas do Executivo, fiz questão de acompanhar o grupo de 

Deputados e no final dei nota que estas visitas são uma oportunidade para os 

eleitos constatarem a realidade local e assim melhor representarem os interesses 

da região na Assembleia da República. 

� O Transporte Público Urbano - Urbmarco e a Câmara Municipal, após o sucesso 

alcançado no ano passado, voltam a apostar no título de transporte de assinatura 

mensal, válido para os transatos meses de julho e agosto, o passe designado por «Happy 

Summer» que este ano chega com a novidade «Wi-Fi». 

o Assim, em julho e agosto enquanto viajaram no Urbmarco, os utilizadores 

chegaram de forma gratuita a qualquer parte do mundo através do acesso livre 

"Wi-Fi", grátis e disponível a bordo; 

o No que diz respeito ao título «Passe Happy Summer», o mesmo foi dirigido a todos 

os jovens com idade inferior a 20 anos e teve um custo de 10 euros, permitindo 

viajar a custos mais reduzidos; 

o Tratou-se de uma iniciativa para fomentar o uso deste transporte público e dar 

liberdade aos jovens durante as férias escolares de Verão, de chegar à praia, as 

piscinas ou os centros desportivos para ocupar os tempos livres. 

o Recorde-se que este projeto de mobilidade urbana - Urbmarco, que já completou 

dois anos de existência, foi iniciado por ocasião das «Festas do Marco de 2014», 
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pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses em parceria com a empresa de 

transportes Transdev. 

� Na reunião da Câmara de 28 de julho de 2016, apresentei uma proposta, na qual apelo ao 

Governo de Portugal que repondere as decisões tomadas, no que concerne à construção 

da variante à EN221, entre Quintã e Mesquinhata com ligação a Cinfães; à construção do 

IC35; e à aplicação de 15% de desconto nas portagens para os utilizadores dos troços da 

A4 e da A42, de modo a ir de encontro aos superiores interesses dos Cidadãos Marcoenses 

e desta Região. 

 

 

 

 

 

 

 

Paços do Concelho, 16 de setembro de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 

Dr. Manuel Moreira 


