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 ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 29 DE JUNHO DE 2016 

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 

30 de abril 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 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua Eng. Carneiro Geraldes (mão-de-obra e 

maquinaria) – Freguesia de Bem Viver. 

� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 da Carreira (mão-de-obra e materiais) – 

Freguesia de Avessadas e Rosem. 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI/EB1 de Banho (mão-de-obra) – Freguesia de 

Banho e Carvalhosa. 

� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 do Ladário (mão-de-obra e materiais) – 

Freguesia de Constance. 

� Trabalhos de remodelação e conservação do Auditório Municipal (mão-de-obra e 

materiais) - Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI de Vila Nova e na EB1 da Picota (mão-de-

obra e materiais) – Freguesia do Marco. 

� Construção de palco no jardim municipal, no âmbito do orçamento participativo jovem 

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

� Trabalho para a instalação dos novos candeeiros no Jardim Municipal (mão-de-obra e 

materiais) – Freguesia do Marco. 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua da Igreja (mão-de-obra e maquinaria) – 

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos. 

� Execução de murete na Rua São João Couto, Rua Padre Agostinho Aguiar e Rua de Tarrio 

de Cima (mão-de-obra, materiais e maquinaria) - Freguesia de Paredes de Viadores e 

Manhuncelos. 

� Execução de murete na Rua da Quinta e na Rua da Perna Velha (mão-de-obra, materiais e 

maquinaria) - Freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo. 

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

Freguesia de Sande e São Lourenço do Douro. 

� Reconstrução de muro de suporte na Rua da Lombada (mão-de-obra e maquinaria) – 

Freguesia de Soalhães. 

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

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. 
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� Execução de muro de suporte da Rua da Cabo (mão-de-obra e materiais) – Freguesia de 

Várzea, Aliviada e Folhada. 

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

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

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

Freguesia do Marco. 

1.3. EMPREITADAS EM CURSO 

� Execução de coberturas em equipamentos escolares e desportivos. 

� Reconstrução de diversos muros de suporte a vias municipais. 

� Requalificação urbanística com execução de passeios na área da Cidade do Marco de 

Canaveses. 

� 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. 

� 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. 

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

Alpendorada – Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

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

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

� Construção da ETAR de Maureles, na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. 
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2. CULTURA E PATRIMÓNIO 

� Na reunião da Câmara de 14 de abril de 2016, e para desenvolvimento das suas 

atividades anuais, foram deliberados os seguintes apoios financeiros: € 400 

(quatrocentos euros) ao Rancho Folclórico de Santa Eulália de Constance; € 1.000 (mil 

euros) à Associação Marco Sénior – Universidade Sénior do Marco de Canaveses. 

� Na reunião da Câmara de 28 de abril, para atribuição de apoio financeiro, foi deliberado 

um contrato de cooperação entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e as 

seguintes juntas de freguesia: € 4.000 (quatro mil euros) à Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão, para comparticipar o evento «Marchas de São João 

2016»; € 3.000 (três mil euros) à Junta de Freguesia do Marco, para comparticipar o 

evento «Mercado Medieval de São Nicolau».  

� Nesta mesma reunião da Câmara, foram ainda deliberados os seguintes apoios 

financeiros: € 2.000 (dois mil euros) à Casa do Povo de Tabuado, para comparticipar o 

desenvolvimento das suas atividade anuais; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de São Salvador de Tabuado, para comparticipar a festa em 

honra de Santo António; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Martinho de Ariz, para comparticipar a festa em honra de Santa Eulália; 

€ 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Martinho de 

Soalhães, para comparticipar a festa em honra de São Martinho de Soalhães. 

� Nos dias 30 de abril e 28 de maio de 2016, realizaram-se mais duas edições do «Mercado 

do Usado do Marco de Canaveses», que ocorreram 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 

� No dia 6 de maio inaugurei a exposição de pintura «Tudo é Efémero», da autoria de 

Barros da Silva. A mostra esteve patente no Espaço Arte no Museu Municipal Carmen 

Miranda. 
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� Na reunião da Câmara de 12 de maio, foram deliberados apoios financeiros às seguintes 

entidades: € 1.200 (mil e duzentos euros) à Associação Cultural e Recreativa – Reticências 

Douradas, para comparticipar as obras de beneficiação da sua sede social; € 5.000 (cinco 

mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Sande, para comparticipar as obras de 

construção das instalações sanitárias, junto à Capela de São Tiago; € 3.000 (três mil 

euros) à Associação das Coletividades do Concelho do Marco de Canaveses, para 

desenvolvimento das suas atividades anuais; € 1.750 (mil setecentos e cinquenta euros) à 

Associação Cultural e Recreativa de Tabuado, para desenvolvimento das suas atividades 

anuais; € 800 (oitocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Cristina de 

Toutosa, para comparticipar a festa em honra de Nossa Sra. da Livração; € 400 

(quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Isidoro, para comparticipar a 

festa em honra de Santo Isidoro. 

� No âmbito das «Conferências do Marco», a Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

assinalou os «30 anos da Adesão de Portugal à União Europeia», promovendo uma 

reflexão sobre as linhas essenciais de construção de uma Europa cada vez mais 

redimensionada à escala mundial, face aos desafios do futuro, onde se incluem, entre 

outras questões, o crescimento económico e sustentabilidade, políticas sociais, emprego, 

segurança, educação, inovação tecnológica e competitividade. 

o Esta iniciativa decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no passado dia 

20 de maio, com a presença dos Deputados ao Parlamento Europeu, Dr. Paulo 

Rangel e Dr. Francisco Assis, na data que registou, igualmente, os 23 anos da 

elevação do Marco de Canaveses à categoria de Cidade. 

� O Pavilhão Desportivo de Magrelos recebeu o «II Encontro Solidário de Tunas de 

Magrelos». O evento, que decorreu no dia 21 de maio, e foi organizado pelos Jovens Luz 

e Vida de Magrelos com o apoio da Câmara Municipal. 

� Na reunião da Câmara de 25 de maio, foram deliberados apoios financeiros às seguintes 

entidades: € 8.000 (oito mil euros) à Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses, para comparticipar a aquisição de um piano de cauda; € 3.000 (três mil euros) 

à Casa do Povo de Soalhães, para desenvolvimento das atividades anuais; € 400 

(quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Clara do Torrão, para 

comparticipar a festa em honra de Santa Clara; € 800 (oitocentos euros) à Fábrica da 

Igreja de São Romão de Paredes de Viadores, para comparticipar a festa em honra de 

Nossa Sra. do Socorro; 
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� No passado dia 3 de junho inaugurei a exposição do «IX Concurso Fotográfico - Marcos 

do Marco» A mostra ficará patente ao público, no átrio do edifício dos Paços do 

Concelho, até ao próximo dia 30 do presente mês. A entrada é livre 

o Esta iniciativa cultural e artística é promovida pela Câmara Municipal e conta 

com o apoio da CityLab - Laboratórios Fotográficos do Marco, Lda. e este ano, o 

júri decidiu premiar os seguintes trabalhos: 

� 1.º Classificado - "Memórias", de Ruben Diogo Ferraz; 

� 2.º Classificado - "Reflexo de um Marco", de José Luís Aguiar; 

� 3.º Classificado - "Rancho Folclórico", de Rodrigo Saldanha; 

� Menção Honrosa: "-83; 82-2005; 05" (série de 3 trabalhos "Originalidade 

e Inovação), de Luís Miguel Pinto. 

o A esta «IX edição do Concurso Fotográfico - Marcos do Marco», alusiva aos 

elementos ambientais, paisagísticos, arquitetónicos e culturais do Concelho do 

Marco de Canaveses, concorreram 22 fotógrafos amadores, com um total de 65 

fotografias. 

� Na reunião da Câmara de 9 de junho, foram deliberados apoios financeiros às seguintes 

entidades: € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São João Batista 

da Folhada, para comparticipar a festa em honra de Nossa Sra. da Aparecida; € 400 

(quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Rio de Galinhas, para 

comparticipar a festa em honra de São Miguel; € 400 (quatrocentos euros) à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Tuías, para comparticipar a festa em honra do Divino Salvador; € 400 

(quatrocentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão de Carvalhosa, para 

comparticipar a festa em honra de São Romão; 

� Também neste dia 9 de junho, foi com muito gosto, que estive presente com alguns 

Vereadores em mais um jantar solidário da ANIMARCO, que decorreu no pavilhão 

desportivo da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. 

� No ano em que se comemora o 40º Aniversário da Constituição da República (2016), que 

apesar das sete revisões sofridas continua a consagrar importantes princípios de defesa 

do direito de Associação, das Coletividades e do Associativismo, a Confederação 

Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto assinalou a efeméride com 

a realização de um Seminário, subordinado ao tema; «Associativismo nos 40 Anos da 

Constituição da República Portuguesa», que teve lugar no dia 11 de Junho, em Loures. 
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o Seguiu-se uma Sessão Comemorativa do «Dia Nacional das Coletividades 2016», 

durante a qual e conforme tradição, a Confederação procedeu à entrega de 

Galardões e Distinções a pessoas individuais ou Coletivas, que pela sua ação se 

tenham distinguido na defesa da causa associativa no decurso do ano de 2015. 

o A Direção Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto na sua reunião de 2/5/2016, e depois de analisar as 

propostas que lhe foram apresentadas para a atribuição de galardões e 

distinções no âmbito das comemorações do «Dia Nacional das Coletividades», de 

acordo com o art.º 15º, nº1 dos estatutos e sem prejuízo do valor das demais 

candidaturas apresentadas, decidiu atribuir-me o maior Galardão da 

Confederação "Instrução e Arte", e foi assim com muita honra que recebi esta 

distinção, no decorrer da cerimónia comemorativa do «Dia Nacional das 

Coletividades» que se realizou no Palácio dos Marqueses da Praia, em Loures, no 

passado dia 11 de junho de 2016. 

� O Grupo de Teatro da Universidade Sénior de Gondomar levou à cena «A Bisbilhoteira». 

A peça, no âmbito do «Ciclo de Teatro do Marco de Canaveses», decorreu no dia 11 de 

junho na sala de espetáculos do Marco Fórum XXI. 

� No âmbito das «Festas do Marco 2016», a Câmara Municipal promove o concurso 

musical «Marco a Cantar - Jovens Talentos da Canção», numa parceria com a Escola de 

Música Movimentos & Variações. Esta iniciativa tem como objetivos estimular o gosto 

pela música, promover a música portuguesa e criar laços de amizade entre todos os 

participantes 

o O concurso, de tema livre, é dividido em dois escalões: 1.º Escalão - Idades: 9 - 14 

anos, inclusive; 2.º Escalão - Idades: 15-25 anos, inclusive; 

o O júri de pré-seleção é constituído por três elementos, que avaliará a prestação 

dos concorrentes: postura cénica, dicção, afinação, musicalidade e interpretação, 

numa escala quantitativa de 0 a 20 valores. Cada concorrente interpretará dois 

temas. 

o Em cada eliminatória de pré-seleção será apurado, diretamente para o final, um 

concorrente em cada escalão. O segundo e terceiro classificados em cada 

eliminatória, e por escalão, estarão presentes na 2.ª fase de pré-seleção (meia 

final). 
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o As pré-seleções já tiveram início, no dia 5 de junho, na Casa do Povo da Livração; 

no dia 12 de junho, no Salão de Festas da Casa do Povo de Soalhães; no dia 17 de 

junho, no Largo da Feira, em Alpendorada, Várzea e Torrão; Segue-se outra 

prova que decorrerá agora no próximo dia 25 de junho, no Salão Paroquial de 

Sande e a grande final, que encerrará as «Festas do Marco 2016», decorrerá no 

dia 17 de julho, no Parque Fluvial do Tâmega. 

3. DESPORTO E JUVENTUDE 

� Dando continuidade à política desportiva Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

realizou-se, no passado dia 21 de abril, o «Torneio Municipal de Alunos» na modalidade 

de futsal. O encontro decorreu na EB 2,3 do Marco de Canaveses e contou com a 

participação de aproximadamente 220 alunos de todo o Concelho.  

o Esta iniciativa tem como objetivo promover estilos de vida saudáveis, 

incentivando os jovens à prática de atividade física regular e impulsionando a 

aprendizagem de várias modalidades desportivas. A edição 2016 do Torneio 

Municipal de Alunos em Futsal desenvolveu-se em diferentes eliminatórias, 

divididos entre os escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. 

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

desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Recreativa e Cultural do Outeiro, para atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de € 500 (quinhentos euros), para comparticipar a prossecução do seu 

programa de desenvolvimento. 

� O Município do Marco de Canaveses recebeu no passado dia 7 de maio, a «Final 

Regional do GIRA-VÓLEI e do GIRA +». Organizado pela Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e pela Associação de Voleibol do Porto, a «Final Regional do GIRA-VÓLEI e do 

GIRA +» decorreu no Estádio Municipal do Marco de Canaveses e contou com cerca de 

700 atletas envolvidos em competição. 

o As equipas apuradas disputaram o «Campeonato Nacional», que decorreu em 

Macedo de Cavaleiros, nos dias 28 e 29 de maio. 

o O Gira-Vólei é um jogo de iniciação à modalidade destinada aos jovens com 

idades compreendidas entre os 8 e 15 anos, onde através de jogo simplificado 

(2×2) e utilização do passe se desenvolve um jogo fácil, divertido e competitivo, 

arrastando consigo milhares de jovens. 
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� Também neste dia 7 de maio, a Associação de Budo do Marco levou a cabo o «Estágio 

de Primavera». O evento decorreu no Pavilhão Bernardino Coutinho, e contou com o 

apoio da Câmara Municipal.  

� Na reunião da Câmara de 12 de maio, 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) à 

Associação Desportiva Marco 09, para comparticipar à organização do torneio de 

futebol «Marco Cup Rádio Marcoense 2016»; € 500 (quinhentos euros) ao Clube de 

Caçadores do Marco para comparticipar a organização da «Prova de Tiro – Taça Luis 

Pinheiro»; € 2.500 (dois mil quinhentos euros) para comparticipar a organização da «3ª 

Prova do Campeonato Nacional de Super Enduro; 5.º Concentração Motard; Provas de 

Stock Car». 

� Nos dias 14 e 15 de maio, com o apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, o 

Grupo Desportivo de Tabuado levou a cabo o evento «Sendas do Almocreve 2016». 

� Já no dia 16 de maio, decorreu o «Torneio Municipal de Alunos» na modalidade de 

basquetebol, na EB 2,3 de Sande. Promovido pela Câmara Municipal, a iniciativa teve 

como objetivo promover estilos de vida saudáveis, incentivando os jovens à prática de 

atividade física regular e impulsionando a aprendizagem de várias modalidades 

desportivas.  

o Este ano, o evento contou com a participação de 125 alunos oriundos dos 

seguintes estabelecimentos de ensino: Agrupamento de Escolas N.º1 do Marco 

de Canaveses (Escola Secundária do Marco de Canaveses e EB 2,3 de Toutosa); 

Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses (EB 2,3 do Marco de 

Canaveses); Agrupamento de Escolas de Alpendorada (Escola Secundária de 

Alpendorada e EB 2,3 de Alpendorada) e Agrupamento de Escolas de Sande.  

o A edição 2016 do «Torneio Municipal de Alunos» em Basquetebol desenvolveu-

se em diferentes eliminatórias, divididos entre os escalões de Infantis, Iniciados 

e Juvenis. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses realizou, no passado dia 27 de maio, o 

evento de encerramento do «Marco Sénior no Desporto 2015/2016». Chegou assim ao 

fim, mais um ano deste programa que tem como objetivo promover o bem-estar da 

população sénior do Concelho e a sua inclusão, incentivando, também, o 

envelhecimento ativo. 
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o À semelhança de anos anteriores, o Pavilhão Bernardino Coutinho foi o local 

escolhido para acolher este grande convívio, que juntou mais de 250 idosos 

oriundos de 14 instituições, e que levaram a cabo jogos tradicionais, lúdicos e 

desportivos, e um lanche convívio com música e dança. 

o Recorde-se que, o «Marco Sénior no Desporto» é um programa desportivo 

implementado pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses dirigido à 

população sénior e que inclui a realização de atividades lúdicas e desportivas. 

nas próprias instituições, bem como aulas de hidroginástica nas Piscinas 

Municipais da Cidade do Marco de Canaveses e da Vila de Alpendorada, e têm 

o com o acompanhamento de professores de educação física e desportiva. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses organizou, nos dias 4 e 5 de junho, um 

«Mega Fim-de-semana Desportivo» para assinalar o encerramento de mais um ano 

letivo e mostrar à comunidade o que de bom se faz e se aprende na disciplina de 

atividade física de desportiva nas Escolas Básicas do 1º Ciclo e nas Escolas Municipais 

de Desporto do Concelho. 

o Ao longo de dois dias, o Estádio Municipal do Marco de Canaveses acolheu os 

Encontros Municipais de Gira-Vólei, Andebol e Futebol, que envolveram cerca 

de 400 alunos. 

o No dia 5 de junho, à tarde, o Pavilhão Bernardino Coutinho foi ainda o palco de 

mais um «Encontro Municipal de Dança». Cerca de 150 alunos, oriundos das 

Escolas Municipais de Dança de Alpendorada, Avessadas, Marco, Soalhães e 

Vila Boa do Bispo, brindaram o numeroso público que encheu as bancadas do 

pavilhão, com enérgicas e coloridas coreografias. 

o Recordo que a criação das «Escolas Municipais de Desporto» pela Câmara 

Municipal, em 2006, revolucionou a cultura desportiva na nossa terra, com a 

atividade física e desportiva a assumir particular importância na formação dos 

alunos, no desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis, 

permitindo ainda às nossas crianças e jovens um contato com regras de 

cooperação e de competição saudável, valores da responsabilidade e espírito 

de equipa. 

� Na reunião da Câmara de 9 de junho, foram deliberados apoios financeiros através 

contratos programa de desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 2.000 (dois mil euros) à Casa do 
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Benfica do Marco, para comparticipar a organização do «Grande Prémio de Atletismo – 

Albufeira do Tâmega»; € 700 (setecentos euros) ao Grupo Columbófilo do Marco, para 

comparticipar a participação nos «Campeonatos da Associação Columbófila do Porto e 

da Federação Portuguesa de Columbofilia» e na organização de «Provas de 

Columbofilia». 

� Durante o dia 10 de junho, decorreu o torneio de futebol «Marco Cup Rádio Marcoense 

2016». Este evento desportivo para a prática do futebol para os mais jovens, contou com 

dezenas de participantes do município e dos concelhos da Região, e decorreu no campo 

sintético do Complexo Desportivo do Marco de Canaveses, tendo sido organizado pela 

Associação Desportiva Marco 09, pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses e pela 

Junta de Freguesia do Marco. 

� Durante o evento decorreu ainda um «Mercado Tradicional» na rua contígua ao campo 

sintético e à noite decorreu a «Festa da Rádio Marcoenses 30 Anos – Vozes de Marca do 

Marco», onde também estive presente. 

� Jovens atletas do Município de Marco de Canaveses participaram, no passado dia 11 de 

junho, na jornada inaugural das «Olimpíadas do Desporto da Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa 2016», que decorreu no concelho vizinho de Castelo de Paiva. 

o Uma iniciativa promovida pelo terceiro ano consecutivo e que tem como 

destinatários o jovens com idades compreendida entre 13 a 15 anos oriundos do 

desporto federado, escolar e popular, abrangendo ainda os atletas do desporto 

adaptado. 

o O processo de inscrição e integração dos atletas é da responsabilidade de cada 

município participante em coordenação com os municípios organizadores. Estas 

olimpíadas desportivas intermunicipais assumem os seguintes objetivos: 

� Promover o intercâmbio desportivo entre os municípios da CIM do 

Tâmega e Sousa; 

� Promover a integração social e o convívio dos jovens do Tâmega e Sousa, 

através do envolvimento das associações, coletividades e comunidade 

em geral da região do Tâmega e Sousa; 

� Promover e incentivar a prática da atividade física e desportiva; 

� Promover o reforço da identidade e sentido de pertença da comunidade 

do Tâmega e Sousa em prol de uma cidadania e reforço regional; 
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� Promover o reforço do associativismo municipal e a promoção da coesão 

e competitividade territorial através do poder local. 

o Ao longo de todo o dia, os jovens atletas oriundos dos 11 Municípios que 

integram a CIM do Tâmega e Sousa (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico 

de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, 

Penafiel e Resende) realizaram com entusiasmo, alegria e total fair-play as 

diferentes provas nas diversas modalidades desportivas: hóquei em patins, 

karaté, futsal e atletismo. 

o O Município de Marco de Canaveses participou nas modalidades de Hóquei 

Patins, Futsal e Atletismo; 

o A segunda jornada decorreu no passado dia 18 de junho, no Município de 

Resende com as modalidades: andebol, gira-vólei, polo aquático e ténis de 

mesa. 

o O encerramento das «Olimpíadas do Desporto da Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa 2016», naquela que será a terceira e última jornada, terá 

lugar no próximo dia 25 de junho, no Município de Cinfães, com competição 

nas seguintes modalidades: futebol 7, basquetebol, BTT e badmínton. 

� No dia 15 de junho fiz a abertura de mais uma «Gala do Torneio Municipal de 

Professores/Funcionários». O evento foi organizado pelo Município do Marco de 

Canaveses. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses iniciou no passado dia 15 de junho, a «2ª 

Edição do Orçamento Participativo Jovem para 2017». 

o Uma iniciativa que visa reforçar a participação dos jovens marcoenses, 

fomentando uma sociedade civil dinâmica que contribua para um Concelho mais 

desenvolvido e com mais qualidade de vida. 

o O «Orçamento Participativo Jovem» dá a oportunidade aos jovens residentes no 

Concelho do Marco de Canaveses, com idades compreendidas entre os 16 e os 

35 anos (inclusive), de proporem, discutirem e elegerem projetos que a Câmara 

Municipal irá posteriormente concretizar. 

o Com esta iniciativa conjunta, pretende-se contribuir para uma intervenção 

informada e responsável dos jovens marcoenses nos processos governativos 

locais, assim como garantir uma efetiva conformidade entre as reais 

necessidades e as pretensões dos cidadãos. 
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o Para esta 2ª edição, está definida uma verba de € 30.000 (trinta mil euros), sendo 

que cada proposta não pode ultrapassar os € 15.000 (quinze mil euros). Refira-se 

ainda que podem ser apresentadas propostas em todas as áreas de atribuição do 

Município, sejam de natureza material ou imaterial. As Fases do Orçamento 

Participativo Jovem do Marco de Canaveses são as seguintes:  

� 1ª Fase - de 15 de junho a 20 de julho de 2016 - Divulgação do OPJ e 

período de elaboração e apresentação das propostas; 

� 2ª Fase - de 21 de julho a 26 de agosto - Análise técnica, por parte dos 

técnicos municipais, das propostas apresentadas; 

� 3ª Fase - 1 a 30 de setembro - Votação das propostas por parte da 

população jovem; 

� Até 7 de Outubro - Divulgação das propostas vencedoras. 

o As propostas vencedoras do Orçamento Participativo Jovem serão inscritas nas 

Grandes Opções do Plano e no Orçamento Municipal de 2017. 

o O «Orçamento Participativo Jovem do Marco de Canaveses» tem como objetivo 

construir uma Câmara Municipal mais próxima, estreitando a ligação entre a 

Autarquia e os jovens e, com isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar 

as políticas públicas municipais às reais necessidades dos mesmos. 

o Para mais informações, consultar o regulamento e participar através do site do 

Município (www.cm-marco-canaveses.pt) ou diretamente nos Serviços Municipais. 

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

promover, durante o período de férias escolares de Verão, um conjunto de actividades 

lúdico-desportivas e educacionais dirigidas a crianças e jovens dos 6 aos 15 anos. 

o De 20 a 24 de junho e de 27 de junho a 1 de julho, realiza-se mais uma edição 

das «Férias Desportivas Aventuras de Verão», um projeto que visa ocupar os 

tempos livres dos mais jovens, proporcionando-lhes a participação em 

actividades que prometem muita diversão tendo como ponto de partida o 

desporto. 

o As «Férias Desportivas Aventuras de Verão 2016» vão decorrer de segunda a 

sexta-feira, das 09h00 às 17h30, sob orientação de profissionais especializados e 

reconhecidos na área da Educação Física e Desportiva, que adequam as 

atividades desportivas e culturais a cada faixa etária. 
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4.PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 

� Na reunião da Câmara de 14 de abril de 2016, foi deliberado aprovar o pagamento do 

seguro de acidentes pessoal de bombeiros, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, no montante de € 9.554,21 (nove mil quinhentos e 

cinquenta e quatro euros e vinte e um cêntimos). Desta forma, damos continuidade à 

nossa política de apoio aos agentes da proteção civil da nossa terra. 

� A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses procedeu, no 

passado dia 8 de maio, à cerimónia de bênção e apadrinhamento de três viaturas: uma 

ambulância de socorro, uma viatura de transporte de doentes e uma viatura de comando. 

o As viaturas foram benzidas pelo Capelão dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, Pe. Alpoim Portugal e esta aquisição foi possível devido às receitas 

advindas dos quiosques, das garagens e ainda dos apoios da Vodafone e da 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

o Estive presente nesta cerimónia de apresentação à população das novas viaturas, 

e sublinhei que se tratou de uma cerimónia singela mas repleta de significado para 

toda a instituição. 

o Marcaram ainda presença na cerimónia, o Presidente da Assembleia Municipal, 

António Coutinho; alguns Vereadores da Câmara, vários Presidentes de Juntas de 

Freguesia e empresários. 

o Fiz ainda questão de realçar o excelente e meritório trabalho desenvolvido pelos 

nossos soldados da paz, os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, que 

dispõem agora de novos e melhores equipamentos para prestar ainda um melhor 

serviço e apoio à população, sendo certo que a Câmara Municipal vai continuar a 

apoiar, dentro das suas possibilidades, a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, para que possam desempenhar as suas 

funções com qualidade, nomeadamente o importante serviço humanitário que os 

bombeiros realizam junto da sua comunidade, mas também na disponibilidade no 

socorro à população. 

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

Municipal de Proteção Civil. Foram ainda realizadas as seguintes atividades: 

o Gestão de combustíveis no Parque de Lazer da Cidade; 

o Execução de trabalhos de gestão de combustíveis em várias áreas da plataforma 

do Parque de Lazer de Alpendorada; 

o Execução de trabalhos de gestão de combustíveis no caminho que liga Fandinhães 

(Penhalonga e Paços de Gaiolo) a Passinhos (Paredes de Viadores e Manhuncelos); 

o Execução de trabalhos de gestão de combustíveis no caminho que liga Fandinhães 

a Piares (Penhalonga e Paços de Gaiolo); 

o Continuação da execução de ações de fogo controlado na Serra de Montedeiras, 

de acordo com o Plano aprovado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

Durante este período em que foram intervencionados mais 50ha localizados em 

áreas de importância estratégica para facilitar a prevenção e o combate aos 

incêndios. Foram intervencionados, no total, desde o início da execução deste 

Plano, cerca de 70ha; 

o Realização de ações de sensibilização sobre Defesa da Floresta Contra Incêndios e 

as dinâmicas Terra e os Riscos Naturais. Ações realizadas envolveram um total de 

209 participantes, tendo sido efetuadas nos seguintes locais: 

� EB2,3 de Alpendorada (22 abril); 

� Centro Escolar de Vila Boa do Bispo (18 de maio); 

� Centro Escolar de Sande (20 de Maio); 

� Na sequência da dinamização, em articulação com as forças do GIPS e do SEPNA da GNR e 

com a colaboração das Juntas de Freguesia, da ação de sensibilização/fiscalização alargada 

para promoção do cumprimento das medidas de prevenção dos incêndios florestais de e 

defesa de pessoas e bens foram até 31 de maio: 

o Percorridos 2614 quilómetros em ações de fiscalização e sensibilização no interior 

do Concelho Marco de Canaveses; 

o Identificadas e georreferenciadas 235 infrações; 

o Será efetuada nova visita aos locais pelo GIPS da GNR para verificar se as situações 

de infração foram regularizadas e, nos casos em que não tenham sido, levantar os 

respetivos autos de contraordenação. 

� A Câmara Municipal de Marco de Canaveses instituiu o  «Dia Municipal do Bombeiro»  que 

passa a ser comemorado no último domingo do mês de junho. 
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o A proposta foi apresentada por mim, e tem como objetivo maior para homenagear 

o exemplar contributo dos homens e mulheres que integram o efetivo dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, sem esquecer, aqueles que, ao 

longo dos mais de 92 anos desta Instituição, serviram altruisticamente a população 

do Marco de Canaveses. 

o O «Dia Municipal do Bombeiro» deve ser comemorado, em regra, no último 

domingo do mês de junho de cada ano, data mais próxima do «Dia de São Marçal» 

- Padroeiro e Protetor dos Bombeiros - que se assinala no dia 30 de junho. 

o O «Dia Municipal do Bombeiro» vai assim ser comemorado, pela primeira vez, no 

dia 26 de junho, a partir das 14 horas, na Alameda Dr. Miranda da Rocha, na Praça 

do Movimento das Forças Armadas e na Praça Dr. Crispiniano da Fonseca e estarão 

expostos ao público veículos e meios operacionais dos bombeiros com 

demonstrações abertas à participação de crianças, jovens e adultos. 

o Às 17H30, em frente aos Paços do Concelho, terá lugar uma formatura geral dos 

Bombeiros Voluntários, onde farei uma intervenção, seguido pelo Presidente da 

Direção da Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários do Marco de 

canaveses e do Comandante da Corporação. A que seguirá um desfile apeado e 

motorizado em direção ao Quartel da Sede dos Bombeiros Voluntários do Marco 

de Canaveses, percorrendo as Avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro e Gago Coutinho, 

e terminando em lanche convívio. 

5.AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E ESPAÇOS VERDES 

� Na reunião da Câmara de 28 de abril, foi deliberado um apoio financeiro de € 3.390,00 à 

Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, para assegurar a presença de 

nadadores-salvadores na Praia Fluvial de Bitetos, durante a época balnear 2016. 

� Antecipando as comemorações do «Dia Mundial do Ambiente», a 5 de junho, a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses organizou a «8.ª edição do Encontro Municipal Eco-

Escolas», que decorreu no 3 de junho de 2016, numa iniciativa que contou com a 

participação de 20 estabelecimentos de ensino inscritos no programa Eco-Escolas 

2015/2016, envolvendo cerca de 1000 participantes, do Pré-Escolar ao Secundário. 

o O programa iniciou-se pela manhã com uma «Caminhada pelo Ambiente», 

assinalando-se a Rota dos 20 anos, ao longo da qual os alunos distribuíram à 
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população mensagens de sensibilização para a alimentação saudável e 

sustentável, reutilizando vários materiais desperdício. 

o A Caminhada, que teve início no Estádio Municipal com paragem na Câmara 

Municipal para o hastear das bandeiras, continuou até ao Parque de Lazer da 

Cidade onde decorreram diversas atividades: oficinas de reciclagem e de 

reutilização de materiais desperdício, oficina de alimentação saudável, 

minilaboratórios de ciências, jogos, exposições temáticas, teatro, coreografias, 

jogos tradicionais, entre muitas outras atividades. 

o Tratou-se de uma dinâmica de partilha de saberes e experiências, com o objetivo 

de estimular a participação e a criatividade, divulgando e promovendo o trabalho 

extenso de alunos e professores unidos por uma causa maior: a conservação da 

biodiversidade do Planeta. 

o Juntos os alunos pretenderam sensibilizar a população em geral para a 

importância de pequenos gestos que fazem a diferença num hino de amor à 

mãe-natureza. 

o Na iniciativa de elevada importância para o despertar da consciência e 

responsabilidade ambiental, paisagística, cultural, económica e social, estiveram 

ainda presentes instituições que, em parceria, desenvolveram atividades com os 

alunos das Eco-Escolas do concelho. 

o A Associação Bandeira Azul da Europa - ABAE e o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas - ICNF colaboraram neste Encontro Municipal de Eco-

Escolas, juntando-se aos alunos que trabalham de forma permanente e convicta 

por um ambiente mais limpo e melhor. 

� A partir do próximo dia 25 de junho inicia 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 
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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 propõe-se ainda a criar 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 assegura para esta 

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

presença de dois nadadores-salvadores); posto de praia, constituído pelos 

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 funcionará todos os dias, inclusive ao fim-de-semana, 

entre as 09h30 e as 19h30, até ao próximo dia 8 de setembro de 2015. 

� 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 os Agrupamentos de Escolas, no desenvolvimento de hortas 

biológicas no âmbito do projeto Eco-escolas; 

o Colaboração com as Juntas de Freguesia de Soalhães, 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. 
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6.RELAÇÕES COM AS FREGUESIAS 

� No dia 24 de abril, acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Marco, António 

Santana, e de outros membros do Executivo da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia 

procedi à inauguração de algumas obras de pavimentação na freguesia, bem como de 

reabilitação física das artérias e infraestruturas no Centro Urbano da Cidade do Marco de 

Canaveses, nomeadamente: pavimentação da Rua de Covas de Cima – Freixo; 

pavimentação da Rua da Certaínha - Rio de Galinhas; pavimentação da Travessa de Vila 

Maior - Fornos; pavimentação da Travessa Dr. Álvaro Augusto Gomes Vieira – Fornos; 

pavimentação da Rua Sorte da Estrada Larga – Tuías; pavimentação da Travessa Prados de 

Cima - Rio de Galinhas; Reabilitação física do Centro Urbano do Marco de Canaveses: Rua 

1º de Maio, Rua Dr. Alfredo Manso Preto e na Av. Futebol Clube do Marco; Execução de 

passeios e repavimentação da Rua de S. Nicolau. 

o As intervenções de reabilitação física no Centro Urbano da Cidade foram 

executadas pelo Município, enquanto as restantes pavimentações foram 

executadas pela Junta de Freguesia do Marco, através de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências estabelecido com a Câmara 

Municipal. 

� Ainda neste dia 24 de abril, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de 

Sobretâmega, Eduardo Silva, e de outros membros do Executivo da Câmara Municipal e da 

Junta de Freguesia, procedi a inauguração de uma importante obra – a Requalificação 

Urbanística na E.N. 211 e na variante à E.N. 211, que considerou 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.  

o Este obra veio de encontro à vontade da população, e enquadrou-se na nossa 

política municipal para melhorar as condições de segurança e de circulação 

pedonal e rodoviária dos nossos concidadãos. Inaugurei ainda a pavimentação da 

Travessa do Pisão Novo, no âmbito do já referido contrato interadministrativo de 

delegação de competências estabelecido entre a Junta de Freguesia de 

Sobretâmega e a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 
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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.  

� 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. 

o Encontram-se ativos nesta CPCJ, um total de 258 processos de Promoção e 

Proteção, dos quais 56 estão a ser acompanhados pela técnica cooptada à 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� Na reunião da Câmara de 14 de abril de 2016, foram deliberados os seguintes apoios 

financeiros: € 1.200 (mil e duzentos euros) ao Coração Alegre – Associação de Ação 

Social, para comparticipar a remodelação da sua sede social; € 350 (trezentos e 

cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses, para 

comparticipar a deslocação dos alunos à «Sessão Nacional do Parlamento Europeu de 

Jovens», que decorreu em Évora; € 2.500 (dois mil e quinhentos euros) à Associação de 

Obras Sociais de São Vicente de Paulo – Centro Social de Vila Boa de Quires, para 

desenvolvimento das suas atividades anuais; 1.500 (mil e quinhentos euros) à Associação 

para o Desenvolvimento Cultural do Douro – ARADUM, para desenvolvimento das suas 

atividades anuais. 

� Na reunião da Câmara de 12 de maio foi deliberado um apoio financeiro de € 500 

(quinhentos euros) à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para apoio às suas atividades. 
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� A «XII Edição da Medicina na Periferia», projeto protagonizado pela Associação de 

Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, 

decorreu entre os dias 13 e 15 de maio de 2016, no Concelho do Marco de Canaveses. 

o Foram três dias dedicados a rastreios de tensão arterial e de risco de diabetes e a 

ações de educação para a saúde, como: A identificação de fatores de risco 

cardiovascular; Aprender a reconhecer o enfarte e o AVC; A importância dos 

autocuidados; Adoção de hábitos de vida saudáveis; Informação sobre rastreios 

oncológicos e Importância da vacinação. 

o A atividade foi desenvolvida por estudantes do curso de Medicina, que estiveram 

na Alameda Dr. Miranda da Rocha, junto à Câmara Municipal e nas freguesias de 

Vila Boa de Quires e Maureles e Alpendorada, Várzea e Torrão. 

o A Medicina na Periferia propõe-se complementar a formação curricular do atual 

plano de estudos do Mestrado Integrado em Medicina, fomentando a prática de 

saberes alcançados, assim como, desenvolver as capacidades de interação médico-

doente; o contacto com diferentes realidades de prestação de cuidados de Saúde 

em Portugal e a intervenção na população geral no âmbito da Medicina 

Preventiva. Este último ponto é considerado como um ato primordial para uma 

maior qualidade de vida, pelo que é inquestionável a sua utilidade pública para as 

populações periféricas abrangidas por este projeto. 

o A «XII Edição Medicina na Periferia» teve o apoio da Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses e das Juntas de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles e de 

Alpendorada, Várzea e Torrão 

� Cerca de quarenta jovens do concelho de Marco de Canaveses tiveram oportunidade 

de, no passado dia 18 de maio, visitar a Assembleia da República. Um prémio pela 

intervenção que realizaram na Assembleia Municipal de Jovens, no passado dia 29 de 

abril. 

o A Assembleia Municipal de Jovens é uma iniciativa da Assembleia Municipal em 

parceria com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses que, ao longo dos 

anos, tem permitido que os mais novos exponham ideias e apresentem 

projetos para tornar o concelho mais competitivo e mais solidário. 

o Foi com muito gosto que estive presente nesta visita e que além dos jovens, 

integrou na comitiva um grupo de professores, elementos do Executivo 

Municipal e o Deputado à Assembleia da República, Luís Vales. 
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o Na minha ótica, esta oportunidade permitiu visitar e conhecer um pouco 

melhor o funcionamento da Casa da Democracia é, sem dúvida, um merecido 

contributo para estes jovens que demonstram tanto empenho e interesse pela 

atividade municipal da sua terra e, quem sabe, no futuro não teremos algum 

destes jovens a representar e a defender o nosso Concelho, a nossa Região e o 

País na Assembleia da Republica. 

o Após a visita ao Palácio de São Bento, assistiram à sessão plenária da 

Assembleia da República, e depois seguiu-se uma visita ao Museu da 

Presidência da República e ao novo Museu dos Coches. 

� O nosso Município do Marco de Canaveses associou-se, mais uma vez, ao «Dia Mundial da 

Criança», proporcionando momentos de lazer e alegria às crianças do Concelho. 

o Recorde-se que o Dia Mundial da Criança foi comemorado, pela primeira vez a 

nível internacional, a 1 de Junho de 1950. A 20 de Novembro de 1959 foi 

legalmente aprovada a "Declaração dos Direitos das Crianças", um documento 

com um conjunto de leis sobre a proteção das crianças. E no dia 20 de Novembro 

de 1989, as Nações Unidas adotaram a "Convenção sobre os Direitos da Criança". 

o No Marco de Canaveses foram inúmeras as actividades que decorreram ao longo 

de um dia muito colorido e participado, nomeadamente insufláveis, pinturas 

faciais, jogos e brincadeiras, manualidades, pipocas e doces, e várias outras 

surpresas. 

o A festa começou logo de manhã, a partir das 09h30, no Estádio Municipal do 

Marco de Canaveses, e contou com a presença ao longo do dia de cerca de 600 

crianças, com um programa muito divertido. 

o Também no Relvado Sintético do Estádio Municipal de Alpendorada, foram várias 

as brincadeiras e as iniciativas que fizeram as delícias dos mais pequenos. As 

comemorações tiveram ainda lugar um pouco por todo o Concelho, com iniciativas 

preparadas nas diferentes comunidades escolares. 

o Sublinho por isso que não nos podemos esquecer que o futuro do Município do 

Marco de Canaveses está nas mãos destas gerações vindouras e, por isso, 

procuramos contribuir para que tenham um crescimento saudável e feliz e com as 

mesmas condições para todas as crianças. 

� A turma A do 6º ano do Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses foi distinguida 

com o 1º lugar a nível nacional, na categoria de 2.º ciclo de ensino básico, na sessão de 
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encerramento e entrega de prémios da  «6.ª Edição do Concurso de Educação 

Financeira - No Poupar Está o Ganho», que decorreu na Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda, Porto, no passado dia 8 de junho. 

o Estive presente a representar o nosso Município do Marco de Canaveses, 

juntamente com o Diretor do Agrupamento, António Ribeiro. 

o Os prémios foram entregues pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa e por Maria Amélia Cupertino de Miranda, Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Dr. António de Cupertino Miranda. Este concurso, 

dinamizado pelo Museu do Papel Moeda da FACM, foi dirigido aos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar e às escolas básicas e secundárias. 

o O Quiz da Poupança apresentado a concurso, e integrado no projeto de 

Educação Financeira implementado a nível do Agrupamento através do projeto 

Erasmus+ KIDS, propõe, de forma criativa e inovadora, através do recurso às 

novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), atividades interativas de 

educação financeira em contexto educativo, ajudando as crianças e jovens a 

adquirir competências financeiras básicas relacionadas com a gestão do 

orçamento familiar e a importância da poupança, para que as crianças de hoje 

sejam, no futuro, consumidores responsáveis e informados. 

o O Quiz da Poupança pretende também constituir-se como um recurso de sala 

de aula em educação financeira, com recurso aos tablets e telemóveis, 

proporcionando aprendizagens interativas a alunos dos 1º e 2º ciclos, em 

qualquer escola do país. 

o O concurso apresentou este ano cerca de 100 trabalhos que foram realizados 

pelos alunos participantes deste projeto que já vai na sua 6ª edição. 

o Este concurso «No poupar está o Ganho» é promovido pela Fundação Dr. 

António Cupertino de Miranda, no âmbito do projeto de educação financeira 

implementado, desde 2009, pelo Museu do Papel Moeda com o apoio da 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, responsável pela validação 

dos conteúdos pedagógicos. 

o Este ano o projeto envolveu cerca de 4.000 alunos, de dezanove municípios 

diferentes. 

� Serão cerca de cinco dezenas de jovens do Marco de Canaveses que vão participar na «12ª 

edição da Universidade Júnior», que decorrerá de 18 a 22 de julho, nas Faculdades da 
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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 apoiará 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. 

8. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E TURISMO 

� De 27 a 29 de abril, o edifício Marco Fórum XXI transformou-se num espaço de divulgação 

de oferta formativa e de qualificação, de ofertas de emprego, de oportunidades de 

empreendedorismo e criação do próprio negócio. A «6ª edição da Feira de Oportunidades 

do Marco de Canaveses» foi uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal e pelo 

Caerus - Projeto Oportunidade, com o apoio de outros parceiros locais, regionais e 

nacionais.  

� A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses -

EPAMAC e o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural promoveram a «VIII Feira de 

Turismo», que se realizou de 5 a 7 maio, no auditório daquela escola e na Alameda Dr. 

Miranda da Rocha, junto aos Paços do Concelho. A iniciativa contou, mais uma vez, com o 

apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� Numa organização do Movimento Comércio Tradicional, decorreu na Praça Dr. Crispiniano 

da Fonseca o «Desfile de Primavera». O evento decorreu no passado dia 14 de maio e 

contou com o apoio do nosso Município. 

� No âmbito das nossas políticas municipais integradas na saúde, no desporto e no turismo, 

e que visam a criação de hábitos de vida saudáveis e de dinâmicas turísticas e 

socioeconómicas, merece destaque a criação e a consolidação dos percursos pedestres, 

por efeito, no passado dia 15 de maio, o nosso Município do Marco de Canaveses recebeu, 

uma vez mais, centenas de participantes no «IV Festival de Percursos Pedestres». 

o Este evento, que teve como tema «Caminhar pelo Desporto e pela Natureza», foi 

promovido pela Secção de Pedestrianismo da Associação dos Amigos do Rio 

Ovelha (AARO) e pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

o Congratulo-me com a forte adesão e sublinho a importância e o alcance que o 

pedestrianismo tem vindo a alcançar na nossa terra que reúne, de facto, 

excelentes condições que permitem criar esta dinâmica no Concelho, aliando o 

desporto e a saúde, à natureza e ao património. 
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� O Município do Marco de Canaveses foi representado no «XV Concurso Internacional de 

Vinhos - La Selezione Del Sindaco» (Seleção do Presidente), que se realizou, em Áquila, 

Itália, nos dias 26, 27 e 28 de maio. Participaram no concurso cinco vinhos de produtores 

da «Rota dos Vinhos do Marco», nomeadamente: Pecado Capital, São Caetano, Chapeleiro 

e Ponte de Canavezes. O vinho Pecado Capital Rosé 2015 foi distinguido com Medalha de 

Ouro. 

� No dia 27 de maio, inaugurei mais uma edição do «Festival do Anho Assado, Feira 

Empresarial e Feira das Coletividades», que tem o objetivo maior promover o nosso 

património gastronómico, os nossos vinhos verdes, a nossa cultura e dinamizar a atividade 

económica do concelho e da região, e que por isso contou com muitos visitantes. 

o Este evento, que terminou no domingo, 29 de maio, foi realizado pela Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, pela Confraria do Anho Assado com Arroz de 

Forno, pela Associação das Coletividades do Marco de Canaveses e pela 

AEMARCO. 

o Refira-se ainda que Festival do Anho Assado contou com a participação de 

restaurantes da nossa terra, além dos cerca de setenta expositores, em 

representação de várias associações, coletividades e empresas do Concelho, que 

participaram na Feira das Coletividades e Empresarial. 

� O Município do Marco de Canaveses voltou a marcar presença na «II Feira Internacional de 

Gastronomia e Vinhos do Tâmega e Sousa», que decorreu no fim-de-semana 18 e 19 de 

junho, na LuxExpo, na cidade do Luxemburgo.  

o Marco de Canaveses fez-se representar pela Câmara Municipal através da 

promoção do seu vasto património natural, histórico e arquitetónico, percursos 

pedestres, turismo em espaço rural, doces regionais, gastronomia e vinhos. 

o Destaque, este ano, para a apresentação da «Coleção de Jóias Carmen Miranda» e 

do Serviço de Café/Chá Carmen Miranda» pela Vista Alegre, em parceria com o 

nosso Município do Marco de Canaveses. 

o Para além disso, os visitantes tiveram ainda a oportunidade de visitar e conhecer 

dois produtores da Rota dos Vinhos do Marco: Quinta da Torre - Vinho São 

Caetano e EPAMAC, e também os doces e compotas da Quica Sabores. 

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

Freguesia do Marco, em Marco de Canaveses, vão receber a «6ª edição do Mercado 

Romano de Tongobriga», que se realiza no mesmo local desde 2011. “In Vino Veritas” – 
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“No Vinho está a Verdade“ é o tema escolhido para este ano, numa alusão histórica ao 

néctar dos deuses, o vinho e a Baco, anfitrião do VI Mercado Romano, que irá certamente 

proporcionar 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. 

o O Mercado Romano é realizado dentro das próprias ruínas, no Fórum Romano que 

seria o centro da vida socioeconómica da civitas romana. 

o A cidade romana de Tongobriga é principalmente conhecida pelas suas termas de 

aproximadamente 1400 m2 e a sua origem como civitas remonta ao século I e 

segunda metade do século II, durante o comando do imperador romano Trajano. 

o Durante os três dias do Mercado, serão recriados vários quadros do que seria o 

quotidiano romano da época, com a presença de vários grupos de animação 

teatral e musical, assim como mercadores e artesãos que devolvem ao local o seu 

verdadeiro significado de outrora: um local de comércio, mas também de lazer, 

culto e veneração aos deuses. 

o É da comunidade local, que durante os três dias do Mercado, emergem os 100 

atores e as personagens da civitas romana de Tongobriga. A ensaiar 

semanalmente desde início de abril, e que prepararam todo o trabalho de teatro e 

animação que será apresentado durante o Mercado Romano 2016. Deste grupo 

fazem parte habitantes, associações locais, atores, bailarinos, encenadores, 

artesãos, coreógrafos e arqueólogos. 

o Tongobriga é considerada monumento nacional desde 1986 e as escavações e 

gestão do património são da responsabilidade da Estação Arqueológica do Freixo, 

sob alçada da Direção Regional da Cultural. 

o O Mercado Romano é organizado pela Junta de Freguesia do Marco, em parceria 

com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, e com o apoio Direção Regional 

da Cultura, além de muitas outras instituições locais. 
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9. OUTROS ASSUNTOS 

� No passado dia 8 de junho de 2016, acompanhado do Coronel Mesquita Fernandes, 

Comandante Territorial do Porto da GNR, visitei o novo Posto Territorial da GNR de 

Alpendorada, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, para assinalar a entrada em 

funcionamento deste equipamento. 

o É com muita satisfação que graças a um grande esforço por parte da Câmara 

Municipal e com o apoio financeiro do Ministério da Administração Interna, os 

militares da Guarda têm agora melhores condições para o exercício das suas 

funções, com a mudança para as novas instalações, situadas na Av. de S. João, na 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

o O novo Quartel Territorial tem a capacidade para responder a todas as 

necessidades, pois encontra-se dotado com todas as valências exigidas por lei, 

compreendendo espaços tão diversos como o gabinete de apoio à vitima, 

interrogatório, sala de identificação, área de atendimento, celas, camaratas, 

refeitório e diversos gabinetes. 

o A entrada em funções do novo posto contou também com a presença de técnicos 

da autarquia responsáveis pelo projeto e execução da obra, assim como do 

Presidente da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, Domingos 

Neves, do Comandante do Destacamento de Amarante da GNR, do Comandante 

do Posto Territorial da GNR de Alpendorada, Silva Alves. 

o Este novo Posto Territorial concretizou-se através da adaptação de um edifício 

inacabado, e inicialmente projetado para ser a sede do Futebol Clube de 

Alpendorada, é agora a nova casa da GNR de Alpendorada. 

o Nesta visita, fiz questão de expressar junto do Comandante Territorial do Porto da 

GNR, o desejo de ver o posto reforçado com mais efetivos, de forma a cobrir uma 

extensa área geográfica, que se encontra sob a sua alçada, lembrando ainda a 

importância que este posto assume na sua área de influência. 

� No dia 18 de junho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses, associei-me à homenagem ao Coronel-Médico Fernando de Miranda 

Monterroso. Esta homenagem acontece por ocasião da celebração do Centenário da 1ª 

Grande Guerra. 
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o A iniciativa da Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar (ACGUMC), 

da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Juntas de Freguesia de Tabuado e 

Várzea, Aliviada e Folhada e da Associação dos Amigos do Marco visou distinguir 

um dos militares mais medalhados da história militar e grande benemérito do 

concelho. 

o O programa que preencheu grande parte do dia iniciou pelas 10h00 com a 

homenagem aos combatentes marcoenses da 1ª Grande Guerra, no jardim 

municipal; com romagem à sepultura do Coronel-Médico Fernando de Miranda 

Monterroso, no cemitério de Tabuado, seguindo-se uma missa na Igreja 

Românica de Tabuado; Foi depois descerrada uma placa alusiva à casa onde 

viveu nesta mesma freguesia; À tarde realizou-se uma conferência no Auditório 

Municipal sobre esta distinta personalidade, terminando depois com a 

inauguração de uma exposição sobre a vida e obra do homenageado, no átrio 

dos Paços do Concelho. 

 

 

 

 

 

Paços do Concelho, 23 de junho de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 

Dr. Manuel Moreira 


