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Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

Senhoras e Senhores Munícipes, 

 

 

 

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

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

acerca da atividade fundamental do Município do Marco de Canaveses, 

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

27 de fevereiro 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 limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na Av. São 

João; na Rua São Mamede de Ordonho, na Rua das Casas Nova e na Rua do Barrôco (mão-

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

� Reconstrução de muro de suporte na Rua da Esquina (mão-de-obra e materiais) - 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

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

maquinaria) – Freguesia de Avessadas e Rosem. 

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

Menino Jesus de Praga (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de Avessadas e Rosem. 

� Trabalhos de manutenção e conservação na EB1 de Favões (mão-de-obra) – Freguesia de 

Bem Viver. 

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

Constance. 

� Trabalhos de conservação e restauro em equipamentos desportivos municipais (Complexo 

Desportivo do Estádio Municipal e Pavilhão Bernardino Coutinho) - Freguesia do Marco. 

� Trabalhos de manutenção e conservação no JI da Barroca (mão-de-obra) – Freguesia do 

Marco. 

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

obra e maquinaria) – Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos. 

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

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos. 

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

maquinaria) – Freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo. 

� Trabalhos de limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais, execução 

de murete, arranjo de valeta e talude; Rua das Bouças e Ponte do Bairro, Rua de Santo 

Isidoro, Rua do Lameiro, Rua Costa do Lima (mão-de obra, materiais e maquinaria) – 

Freguesia de Santo Isidoro e Livração 

� Trabalhos de limpeza e de reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais, execução 

de muretes, arranjo de valetas; Rua da Cal, Travessa do Vale, Rua de São Tiago, Rua de 
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Outeiro, Rua de Vinheiros de Cima, Rua Outeiro das Casinhas e Rua Fontelas (mão-de-

obra, materiais e maquinaria) – Freguesia de Soalhães. 

� Trabalhos de alargamento na Rua do Outeiro (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de 

Tabuado. 

� Trabalhos de alargamento na Rua de Várzea (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de 

Várzea, Aliviada e Folhada. 

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

Campo Grande (mão-de-obra e maquinaria) – Freguesia de Vila Boa do Bispo. 

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

materiais) – Freguesia de Sobretâmega. 

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. 

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

maquinaria) – Freguesia de Bem Viver. 

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

de Banho e Carvalhosa. 

� Trabalhos de remodelação e conservação do Auditório 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. 

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

Freguesia de Soalhães. 
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1.3. EMPREITADAS REALIZADAS 

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

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

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

1.4. 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. 

2. CULTURA E PATRIMÓNIO 

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

Câmara Municipal do Marco de Canaveses promoveu a exibição dos contos 

animados/atelieres temáticos «Camilão, o Comilão». Estas sessões, para os alunos das 

escolas do Concelho, decorreram na Biblioteca Municipal. 

� Na reunião da Câmara de 11 de fevereiro de 2016, para apoio às atividades anuais, foram 

deliberados os seguintes subsídios: € 500 (quinhentos euros) à Associação das 

Coletividades do Concelho do Marco de Canaveses; € 1.200 (mil e duzentos euros) ao 

Coração Alegre – Associação de Ação Social; € 400 (quinhentos euros) à Associação 

Recreativa e Cultural de Piares; € 2.500 (dois mil e quinhentos euros) à Associação 
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Alegria de Crescer, para comparticipar a aquisição de uma carrinha para transportar os 

utentes do Centro de Dia. 

� No passado de 20 de fevereiro estive presente no início da celebração dos 20 anos da 

Igreja de Santa Maria, localizada na Paróquia de Santa Marinha de Fornos, na Cidade do 

Marco de Canaveses. A obra, desenhada pelo arquiteto Siza Vieira, foi dedicada em 1996 

e destaca-se pelos seus elementos de natureza panorâmica, como a porta com dez 

metros de altura ou a janela baixa e comprida à direita da nave, bem como pelas linhas 

sóbrias e pela verticalidade da fachada. 

o Classificada, em 2013, como Monumento de Interesse Público (MIP), a Igreja de 

Santa Maria apresenta-se como obra de carácter emblemático no quadro geral 

da arquitetura portuguesa do século XX e no âmbito particular da arquitetura 

sacra contemporânea. 

o Para assinalar a efeméride, e perante uma igreja cheia, realizou-se um concerto 

pelo Coro Gregoriano do Porto. Do programa constaram temas como o "Veni 

Creator" e os poemas "Para a Casa de Deus", de Nuno Higino e "A Casa de Deus", 

da autoria de Sophia de Mello Breyner, especialmente oferecidos à Igreja de 

Santa Maria, por ocasião da sua inauguração. Uma iniciativa da responsabilidade 

da Paróquia de Santa Marinha de Fornos e da Comissão "Os Amigos da Igreja de 

Santa Maria", com o apoio da Junta de Freguesia do Marco e da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Destaque ainda para a apresentação pública 

de uma serigrafia inédita sobre papel, assinada por Álvaro Siza Vieira, e que se 

encontra à venda na nova loja da Paróquia de Santa Marinha de Fornos.  

� No passado dia 4 de março, a Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro acolheu a 

apresentação de livro de poesia da jovem Diana Ramalho, intitulado «Incertezas 

Poéticas». 

� O Rancho Folclórico de Santa Maria de Maureles recriou, no dia 5 de março, o ritual da 

Serragem de Velha ou «Sarrage da Velha» como dizia o povo. Uma tradição popular de 

origem pagã, que remonta a crenças e costumes ancestrais, e que terá tido a sua 

proveniência nas religiões primitivas anteriores ao Cristianismo. 

� Já no dia 8 de março – «Dia Internacional da Mulher», no Espaço Arte do Museu 

Municipal Carmen Miranda inaugurei a exposição: «Expôr a Dois, Esculpidos e Pinturas», 

da autoria de Álvaro Costa e Inês Brotas. 
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� Na reunião da Câmara de 11 de março de 2016, foi deliberado um subsídio de € 3.000 

(três mil euros) à Junta de Freguesia do Marco, para a comparticipação do evento 

«Mercado Romano» que se realiza em Tongobriga, no Freixo; € 500 (quinhentos euros) à 

Associação para o Desenvolvimento Económico-Social da Freguesia de Banho e 

Carvalhosa, para comparticipar as suas atividades anuais. 

� A Associação de Artesãos do Marco, entre os dias 18 e 26 de março, levou a cabo a 

«Feirinha de Primavera – Artesanato com Cores». O evento decorreu no primeiro 

patamar do Jardim Municipal, e teve o apoio da Câmara Municipal. 

� No Museu Municipal da Pedra, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, entre os 

dias 14 e 20 de março, e para os alunos dos estabelecimentos escolares do Concelho, 

decorreu a «Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e 

Geológico de Portugal», além das visitas guiadas e ateliers criativos «E se a pedra 

falasse…». 

� No passado dia 21 de março estive presente na apresentação do livro, «Jardins de 

Afetos», da escritora Alice Queiroz. A apresentação decorreu na Biblioteca Municipal 

Poeta Joaquim Monteiro, a propósito da iniciativa «Café com Poesia», promovida pela 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses em parceria com a TerraLetras – Associação 

de Escritores Marcoenses, para assinalar o «Dia Mundial da Poesia». O evento 

contemplou ainda um pequeno espetáculo protagonizado pela «Troupe de Palavras 

Vivas».  

� No passado dia 26 de março realizou-se mais uma edição do «Mercado do Usado do 

Marco de Canaveses», que ocorreu no Mercado Municipal. 

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

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

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

coleção ou simplesmente peças antigas, além de ser uma excelente 

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

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

fundos para a sua atividade regular de apoio aos animais. 

� Espaço Arte no Museu Municipal Carmen Miranda acolhe, até ao próximo dia 29 de abril, 

a exposição de pintura «Fragmentos Urbanos», da autoria de Rui Duarte. A mostra é 

composta por 15 telas que, segundo o autor, representam realidades urbanas mas 

também realidades sociais. A entrada é livre e gratuita e inaugurei esta mostra no dia 31 
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de março, data em que se assinalou a passagem dos 164 anos da fundação do atual 

Concelho do Marco de Canaveses. 

� Já no dia 1 de abril, a Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro acolheu a palestra 

«Nós, os Portugueses», proferida pelo escritor portuense Inácio Nuno Pignatelli. Uma 

abordagem multidisciplinar sobre a nossa identidade coletiva como Povo, abarcando as 

vertentes histórica, literária e antropológica. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses, em parceria com a Academia das Artes do 

Marco de Canaveses - Artâmega, trouxe à cena, nos dias 2 e 16 de abril, a peça «Bodas 

de Sangue», do espanhol Federico García Lorca. 

� Integrada na iniciativa «Ciclo de Teatro do Marco de Canaveses», as representações 

tiveram lugar na Sala de Espetáculos do Marco Fórum XXI e no Salão Paroquial de Sande. 

� Por seu turno, inserido no Ciclo de Teatro, decorreu a encenação da Opereta «Maria 

Rapaz», pelo Grupo Cénico de Perosinho, Vila Nova de Gaia, no passado dia 9 de abril, na 

Sala de Espetáculos do Marco Fórum XXI. 

� O Município do Marco de Canaveses comemora mais um aniversário da Revolução dos 

Cravos, assinalando a importância deste acontecimento na história recente de Portugal. 

Neste sentido, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses preparou um conjunto 

diversificado de actividades culturais.  

o De 21 a 25 de abril, na Alameda Dr. Miranda da Rocha, decorrerá a «Feira do 

Livro do Marco de Canaveses – Marco de Letras 2016». 

o A data começa por ser invocada a 24 de abril, com a realização de um concerto 

alusivo ao 25 de abril; «Filhos de Abril», a partir das 21h30, na Alameda Dr. 

Miranda da Rocha, junto à Câmara Municipal. 

o O dia 25 de abril contará com as habituais cerimónias protocolares, com 

destaque para o Hastear das Bandeiras, nos Paços do Concelho, às 11h00, 

seguindo-se a Sessão Solene Comemorativa do «42º aniversário da Revolução de 

Abril», no Salão Nobre, com a minha intervenção, com a do Presidente da 

Assembleia Municipal, bem como com as intervenções dos representantes dos 

grupos políticos representados no órgão deliberativo. 

o No período da tarde, a partir das 15h00, visitarei a «Feira do Livro do Marco de 

Canaveses - Marco de Letras 2016». 
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o Do programa consta ainda, e no âmbito da iniciativa «Ciclo Primavera de Sons», 

um concerto pela tricentenária Banda de Música de Vila Boa de Quires, que 

decorrerá a partir das 15h00. 

o As comemorações do «42.º aniversário do 25 de Abril» prosseguem no dia 29 de 

Abril, com a realização de mais uma Assembleia Municipal de Jovens, num 

exercício de debate e cidadania.  

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

organizar mais uma edição do «Concurso Fotográfico Marcos do Marco». Uma iniciativa 

que pretende estimular o gosto pela fotografia e promover o contacto com o 

património concelhio, nas suas múltiplas vertentes: paisagístico, arquitetónico e 

cultural. 

o Dirigido a fotógrafos amadores, naturais e residentes no Concelho, com idade 

superior a 16 anos (inclusive), a participação é limitada a um máximo de três 

trabalhos.  

o O «9º Concurso Fotográfico do Marco de Canaveses» tem como tema genérico 

«Marcos do Marco», sendo que os registos fotográficos devem ser 

apresentados em suporte digital e têm, obrigatoriamente, de ser originais, 

inéditos e referentes ao período de 1 de janeiro de 2016 até à data limite de 

entrega a 16 de maio.  

o Os melhores trabalhos serão premiados com material fotográfico e bibliografia, 

no valor de mais de € 500 (quinhentos euros), oferta da City Lab. 

o As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas no Museu Municipal Carmen 

Miranda, na Alameda Dr. Miranda da Rocha, junto à Câmara Municipal, até ao 

dia 16 de maio de 2016, mediante a entrega dos trabalhos e correspondente 

ficha de inscrição. 

o Os trabalhos selecionados pelo Júri serão organizados numa exposição, com 

entrega dos respetivos prémios, em data e local a fixar pela organização. 

� Dando continuidade a um projeto de sucesso no panorama cultural do Concelho do 

Marco de Canaveses, a Câmara Municipal em parceria com a Escola de Música 

Movimentos & Variações prepara mais uma edição do concurso musical «Marco a 

Cantar - Jovens Talentos da Canção 2016». Os interessados devem efectuar as 

inscrições até ao dia 6 de maio. 
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o Esta iniciativa, que visa estimular o gosto pela música, promover a música 

portuguesa, criar laços de amizade entre os participantes e, sobretudo, dar a 

conhecer novos talentos, volta a percorrer o Concelho com a realização das 

pré-seleções de acordo com o calendário a divulgar oportunamente. 

o A grande final está marcada para o dia 17 de julho, integrando - como 

habitualmente -o programa das «Festas do Marco 2016». 

o O concurso é dirigido aos jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 25 

anos e o concurso musical «Marco a Cantar - Jovens Talentos da Canção 2016» 

está dividido em dois escalões: 

� 1.º Escalão - Idades: 9-14 anos, inclusive. 

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

o Os participantes terão, obrigatoriamente, de cantar um tema em português, 

do reportório discográfico editado. O regulamento estabelece ainda que cada 

concorrente poderá defender apenas uma canção, a qual deverá ser 

interpretada individualmente. 

o Das interpretações a concurso, todas terão prémio de participação e os três 

melhores classificados de cada escalão receberão ainda um prémio monetário. 

o As inscrições devem ser efectuadas em ficha própria, estando a mesma 

disponível na Biblioteca Municipal do Marco de Canaveses, na Escola de 

Música Movimentos & Variações e pode, igualmente, ser obtida em www.cm-

marco-canaveses.pt.  

3. DESPORTO E JUVENTUDE 

� Na reunião da Câmara de 11 de fevereiro de 2016, foram deliberados contratos 

programa de desenvolvimento desportivo para a prossecução das atividade no ano de 

2016, entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 

7.000 (sete mil euros) à Academia de Patinagem do Marco; € 2.750 (dois mil setecentos 

euros) aos Amadores de Pesca do Marco; € 1.000 (mil euros) à Associação de Budo do 

Marco; € 700 (setecentos euros) à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Paredes de Viadores; € 700 (setecentos euros) à Associação Desportiva de Carvalhosa; € 

800 (oitocentos euros) à Associação Independentes Clube de Pesca Desportiva; € 750 

(setecentos e cinquenta euros) ao Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses; € 

500 (quinhentos euros) ao Clube de Cicloturismo do Marco; € 750 (setecentos e 
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cinquenta euros) à DESCOLA – Associação de Desporto, Cultura e Lazer; € 1.750 (mil 

setecentos e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo da Feira Nova; € 700 (setecentos 

euros) ao Grupo Desportivo de Manhuncelos; € 700 (setecentos euros) ao Grupo 

Desportivo de Penhalonga e € 1.250 (mil duzentos e cinquenta euros) ao Grupo 

Desportivo de Tabuado- 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses organizou no dia 23 de fevereiro, mais uma 

edição do «Torneio Interescolas Municipal de Alunos em Voleibol». A iniciativa teve lugar 

no Pavilhão da Escola Secundária do Marco de Canaveses e contou com a participação de 

cerca de 125 alunos provenientes dos vários estabelecimentos escolares do Concelho. 

o A atividade dá continuidade ao objetivo defendido pelo atual Executivo de 

promover estilos de vida saudáveis, incentivando os jovens à prática regular de 

atividade física e desportiva, experimentando diferentes modalidades, 

designadamente o voleibol. 

o O «Torneio Interescolas Municipal de Alunos em Voleibol 2015/2016» revelou 

um excelente convívio entre os cerca de 125 jovens estudantes que se 

encontram a frequentar o Agrupamento de Escolas de Alpendorada (Escola 

Secundária de Alpendorada e EB 2,3 de Alpendorada); Agrupamento de Escolas 

Nº1 do Marco de Canaveses ( Escola Secundária do Marco de Canaveses e EB 2,3 

Toutosa); Agrupamento de Escolas de Sande e Agrupamento de Escolas do 

Marco de Canaveses (EB 2,3 do Marco de Canaveses). 

o O evento envolveu a realização de vários jogos, divididos entre os escalões de 

Infantis, Iniciados e Juvenis, em ambos os géneros. 

� Na reunião da Câmara de 25 de fevereiro de 2016, foram deliberados contratos 

programa de desenvolvimento desportivo, para a prossecução das atividade no ano de 

2016, entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e as seguintes entidades: € 850 

(oitocentos e cinquenta euros) à Associação Cultural e Desportiva de Avessadas e € 

1,997,80 (mil novecentos e noventa e sete euros e oitenta cêntimos) ao Grupo 

Desportivo Foz do Tâmega. 

� Já no passado dia 26 de fevereiro, o Pavilhão Gimnodesportivo Bernardino Coutinho foi 

palco, do «Encontro Municipal de Boccia Sénior do Município do Marco de Canaveses». 

o Uma iniciativa da Câmara Municipal e que serviu igualmente para apurar os 

atletas para a prova do dia 1 de abril - «III Encontro de Boccia Sénior da 

Comunidade Intermunicipal do Vale do Sousa», que se realizou em Felgueiras. 
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o Na prova competiram cerca de 130 atletas, integrados em 26 equipas, num 

universo de 14 instituições que totalizam o Programa Municipal de Animação 

Desportiva para a 3ª idade: Marco Sénior no Desporto, designadamente: Centro 

Social de Vila Boa de Quires; Centro Social e Paroquial de Alpendorada; Centro 

Social de S. Martinho de Soalhães; Centro Social e Paroquial de Favões; Centro 

Social e Paroquial de S. Romão de Paredes de Viadores; Lar Rainha de Santa 

Isabel; Centro de Dia da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo; Centro Social 

Interfreguesias de Tabuado, Várzea de Ovelha e Aliviada; Lar Fundação Stº 

António; Centro de Dia da Casa do Povo da Livração; Centro de Convívio de 

Constance; Centro de Dia da Cruz Vermelha de Ariz; Centro de Dia Alegria de 

Crescer e Centro Social de S. Romão de Carvalhosa. 

o Refira-se ainda que o Centro Social e Paroquial de Paredes de Viadores, o Centro 

Social Interfreguesias de Tabuado, Várzea de Ovelha e Aliviada e o Centro de 

Convívio de Constance foram as três equipas apuradas para representar o 

Município do Marco de Canaveses no «III Encontro de Boccia Sénior da 

Comunidade Intermunicipal do Vale do Sousa (CIM-TS)». 

� No dia 5 de março, o Pavilhão Bernardino Coutinho recebeu mais uma «Aula de Krav 

Maga». O evento foi organizado pela Associação de Budo do Marco, com a colaboração da 

nossa Câmara Municipal. 

� Foi com muito gosto que estive presente no 33.º Aniversário da Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores, que foi celebrado entre os dias 11 e 13 de 

março de 2016. Destaco o trabalho da direção que preparou um fim-de-semana cheio de 

atividades para assinalar a efeméride, e foram muitos os sócios, atletas, amigos e 

convidados que se reuniram para cantar os parabéns. 

� Na reunião da Câmara de 11 de março de 2016, foi deliberado um contrato programa de 

desenvolvimento desportivo para a prossecução das atividade no ano de 2016, entre a 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo e Recreativo de 

Soalhães, no montante de € 700 (setecentos euros). 

� Na noite de 12 de março, o Desporto foi celebrado em Marco de Canaveses. Clubes, 

dirigentes, treinadores e atletas de diferentes modalidades desportivas juntaram-se, no 

Pavilhão Bernardino Coutinho, para a primeira «Gala do Desporto do Concelho». E 

foram centenas as pessoas fizeram questão de assistir à iniciativa promovida pela 

Câmara Municipal de Marco de Canaveses, que permitiu agraciar um conjunto de 
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pessoas e entidades que se têm destacado na vida desportiva e em particular na época, 

2014/2015. 

o No evento, conduzido pelos apresentadores Diana Bouça-Nova e Manuel 

Fernandes Silva, foram entregues, no total, 12 prémios, divididos por dois tipos 

de categorias: categoria base e categoria prestígio. 

o O primeiro vencedor a ser anunciado foi a Associação Recreativa e Cultural de 

Alpendorada, eleita a «Associação Desportiva do Ano/Clube do Ano». Campeã 

nacional da 1ª divisão de Juniores Femininos da Federação de Andebol de 

Portugal na época 2014/2015, a ARCA ficou ainda em 4º lugar na fase final do 

Nacional de Juvenis Femininos da Federação de Andebol de Portugal. Foi 

também campeã regional de Juvenis Femininos da Associação de Andebol do 

Porto e campeã regional de Iniciados Femininos da Associação de Andebol do 

Porto. Conseguiu ainda a manutenção das Seniores Femininos na 1ª Divisão 

Nacional da Federação de Andebol de Portugal. Durante a mesma época, teve a 

presença de uma atleta no Campeonato da Europa de Sub-19 em Valencia - 

Espanha, a presença de três atletas nos quadros da seleção de Juniores, e a 

presença de várias atletas nos quadros da seleção regional de Juvenis do Porto. 

A equipa de Juniores em Andebol Feminino da Associação Recreativa e Cultural 

de Alpendorada (ARCA), campeã nacional da 1ª divisão da Federação de Andebol 

de Portugal, foi eleita a ‘Equipa do Ano’. 

o A eleição de «Dirigente do Ano» recaiu sobre Serafim Neves, Presidente da 

Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada (ARCA) por 10 anos.  

o Rosa Madureira foi eleita «Atleta do Ano». A marcoense é atleta do Futebol 

Clube do Penafiel, no escalão de veteranos. Pratica a modalidade de atletismo há 

17 anos e faz-se representar em provas de nível regional e nacional. Na época 

passada foi campeã nacional de Maratona de Estrada da Federação Portuguesa 

de Atletismo; campeã nacional de Montanha da Federação Portuguesa de 

Atletismo; vencedora da Taça de Portugal da Federação Portuguesa de 

Atletismo; campeã nacional do Km Vertical da Federação Portuguesa de 

Montanhismo e Escalada; campeã nacional do Campeonato Longo da Federação 

Portuguesa de Montanhismo e Escalada; e vencedora do Circuito Nacional de 

Montanha da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada. 
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o O título de «Treinador do Ano» foi entregue a Miguel Leal. O vencedor 

desenvolve funções de treinador de futebol há 16 anos. É treinador de futebol de 

nível 4 da equipa sénior do Moreirense Futebol Clube, na 1ª Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional. 

o Mariana Macedo, de 12 anos, é a «Revelação do Ano» em Marco de Canaveses. 

A vencedora deste prémio é atleta do Grupo Desportivo da Feira Nova, pratica a 

modalidade de Kempo há dois anos e representa o concelho em provas de nível 

regional, nacional e internacional. Na época 2014/2015 ganhou medalha de ouro 

no Campeonato Regional Norte FPL 2015/ Murça Portugal, na competição Forma 

com Arma e medalha de prata em competição Combate Light; medalha de prata 

no Campeonato Mundial WAC (World Styles Championships), em março de 2015, 

na competição Combate Light, e medalha de bronze na competição Combate 

Semi Contact; medalha de ouro no «Campeonato Internacional de Espanha, 

Open Barbanza 2015», na competição Forma com Arma, medalha de prata em 

Defesa Pessoal, medalha de prata na competição Combate Light e medalha de 

bronze na competição Forma Mãos Vazias; e medalha de ouro no «Open 

Internacional de Artes Marciais», competição Interestilos, em Espinho, na 

competição Forma Mãos Vazias. 

o O «Prémio Prestígio» foi atribuído a Joel Pinto, praticante de hóquei em patins 

dos 11 aos 31 anos e que se tornou depois treinador da modalidade. Enquanto 

praticante e treinador nos vários clubes que representou foi vencedor de vários 

títulos regionais e nacionais; foi selecionador nacional feminino durante quatro 

anos e é considerado um “incansável dinamizador do Hóquei em Patins”, tendo 

desenvolvido ao serviço do município um intenso trabalho na divulgação da 

modalidade junto da comunidade escolar. 

o Marta Vieira, atleta da equipa feminina de hóquei em patins da Casa do Povo de 

Vila Boa do Bispo, recebeu o «Prémio Mérito Desportivo». A jovem pratica a 

modalidade há 14 anos e é detentora de vários títulos de vencedora. Foi 

vencedora do Torneio de Abertura da Associação de Patinagem de Lisboa, da 

Supertaça Nacional de Hóquei Patins da Federação de Patinagem de Portugal, da 

Taça Europeia Feminina do Comité Europeu de Hóquei Patins e da Taça de 

Portugal de Hóquei Patins da Federação de Patinagem de Portugal. Alcançou 
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ainda ao título de campeã nacional de Hóquei Patins da Federação de Patinagem 

de Portugal. 

o O ciclista Jorge Magalhães foi distinguido com o «Prémio Personalidade 

Desportiva». Praticante da modalidade há cinco anos, foi campeão nacional de 

Juniores, na vertente contra-relógio, da Federação Portuguesa de Ciclismo; 

campeão regional de Ciclismo de Estrada do Minho, no escalão de Juniores; foi 

3º classificado no Campeonato Nacional de Estrada, no escalão de Juniores; 

participou no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada, nos Estados Unidos 

da América e integra o quadro da seleção nacional de ciclismo. 

o O Gabinete de Desporto da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, que 

detém responsabilidades no fomento desportivo do concelho, foi atribuído o 

«Prémio Incentivo». A entidade é responsável pela análise e articulação do apoio 

ao associativismo desportivo na concretização dos Programas de 

Desenvolvimento Desportivo das associações desportivas, sendo também 

promotor e dinamizador de projetos desportivos com vista à criação de hábitos 

de vida saudável na população marcoense. 

o Joaquim Ribeiro, coordenador da Escola de Karaté-do Shotokai do Marco de 

Canaveses, foi agraciado com o «Prémio Dedicação». Joaquim Ribeiro é 

praticante, treinador e promotor do Karaté desde 1989 e tem contribuído para 

uma forte dinamização da modalidade, que marca lugar de destaque na 

promoção das artes marciais pelas várias coletividades do concelho. 

o O último prémio da noite a ser anunciado foi o «Prémio Desporto Escolar», 

entregue a Jorge Pereira, atleta e aluno do Clube de Desporto Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Alpendorada. O jovem foi 1º classificado no corta-

mato escolar do Agrupamento de Escolas de Alpendorada, bem como no corta-

mato concelhio do Marco de Canaveses e no corta-mato regional do CLDE 

TÂMEGA, em Lousada. Foi também 16º classificado no corta-mato nacional na 

Guarda. 

o No encerramento da cerimónia, agradeci a todos os nomeados pelo muito que 

têm dado ao desporto e sublinhei que a Câmara Municipal reconhece o desporto 

como fator de elevada importância em vários parâmetros da sociedade atual, 

razão pela qual decidiu organizar a Gala, que se pretende anual, e que permite 
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premiar aqueles que, em prol de uma modalidade, de um clube, de uma cidade e 

inclusive do próprio país, alcançaram resultados de elevado mérito desportivo. 

o Relembrei ainda o conjunto de projetos que definem a política desportiva 

municipal e afirmam o investimento na área do desporto como estrutural e 

importante, sendo uma mais-valia na formação das nossas crianças e jovens, no 

bem-estar da população em geral e um incentivo para as mulheres e os homens 

da 3º e 4ª idade.  

� A Piscina Municipal do Marco de Canaveses recebeu, no passado dia 19 de março, o 

«Encontro das Escolas Municipais de Natação», e que teve como objetivo proporcionar 

às crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 17 anos de idade, um maior contacto 

com a piscina, através de jogos e estafetas, bem como fomentar o espírito desportivo e o 

fair-play junto dos praticantes.  

o A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, reuniu 

cerca de 140 alunos das Escolas Municipais de Natação do Marco de Canaveses e 

de Alpendorada que participaram em várias provas e jogos, a saber: caça ao 

tesouro, sopa de letras, estafetas, pólo e basquetebol aquático. 

� Na semana de 21 a 24 de março, decorreu mais uma edição das «Férias Desportivas da 

Páscoa 2016». O evento envolveu mais de 100 crianças e jovens do Concelho do Marco de 

Canaveses.  

o Este projeto de ocupação de tempos livres, organizado pela Câmara Municipal, 

visa promover o desenvolvimento pessoal dos mais novos; Do Desporto à 

Cultura, passando pelos jogos tradicionais e pelas ações pedagógicas, muitas 

foram as atividades desenvolvidas pelos participantes, dos 6 aos 15 anos. As 

«Férias Desportivas da Páscoa 2016» contemplaram as mais diversas 

modalidades desportivas: basquetebol, futebol, voleibol, andebol, futsal, gira-

vólei, natação, atletismo, caminhadas e jogos tradicionais. Numa vertente mais 

cultural, as nossas crianças e jovens visualizaram também filmes de animação, no 

Auditório Municipal.  

o A iniciativa teve o acompanhamento técnico de professores de Educação Física e 

de monitores do Curso Tecnológico de Desporto da Escola Secundária do Marco 

de Canaveses que garantiram todas as condições de segurança e de 

responsabilidade aos participantes.  
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� Neste período de férias da Páscoa, também o Espaço Municipal da Juventude levou a cabo 

um conjunto de atividades, consolidando a dinâmica deste espaço e proporcionando aos 

jovens atividades lúdicas e didáticas para ocupação dos seus tempos livres, ao mesmo 

tempo em que se despertam novos gostos e competências.  

o Assim, entre os dias 29 de março e 1 de abril o Município organizou os «Ateliers 

da Páscoa 2016», que tiverem lugar no Espaço Municipal da Juventude, no 

Marco Fórum XXI. 

o Quatro dias dinâmicos e diferentes que trouxeram muita diversão e novos 

conhecimentos e que tiveram o seguinte programa: 29 de março - «Atelier de 

Língua Gestual»; 30 de março - «Atelier Ovo Porta Lápis»; 31 de março - «Atelier 

de Gomas Artesanais e Bolos em Gomas»; 1 de abril - «Atelier de Pedicure». 

� No dia 3 de abril a Associação de Budo do Marco organizou o «II BTT Trilhos Carmen 

Miranda MCN». O evento teve o apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.  

4.PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 

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

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

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

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

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

Municipal de Protecção Civil. 

� Na reunião da Câmara de 11 de fevereiro de 2016, foi deliberado um protocolo entre a 

Câmara Municipal e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, no montante de € 48.000 (quarenta e oito mil euros) para comparticipar a 

atividade desta associação. Nesta reunião, foi ainda atribuído ao Bombeiro Voluntários do 

Marco de Canaveses um subsídio, no montante de € 10.000 (dez mil euros) para 

comparticipar a aquisição de duas ambulâncias. Desta forma, damos continuidade à nossa 

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

� No âmbito do «Dia Internacional da Proteção Civil», que se assinala a 1 de março, a 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses promoveu uma semana repleta de atividades 

pedagógicas e cívicas, envolvendo as escolas do Concelho nas comemorações da 

efeméride que, em 2016, teve como tema «A importância do patamar local na promoção 

de comunidades resilientes». 
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o Do programa destacaram-se ações de sensibilização, elaboração e distribuição de 

desdobráveis e cartazes, exposições de trabalhos, visualização de vídeos e 

documentários, visitas de estudo, exercícios de evacuação, exposição de viaturas 

de emergência, gincana de segurança, ações de formação, simulacros, 

dinamização do blog dos Clubes de Proteção Civil e apresentação do livro «TERRA - 

Portal de Vida, Planeta do Homem». 

o Assim, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal associei-me às 

comemorações do «Dia Internacional da Proteção Civil», visitando algumas das 

escolas do Concelho e partilhando as iniciativas em curso. 

o Para nós é fundamental melhorar as estratégias educativas e de comunicação que 

promovam o conhecimento sobre os perigos e as vulnerabilidades, estimulando a 

comunidade escolar a adotar uma cultura de prevenção e a saber agir perante 

situações de maior ameaça e adversidade, pois todos somos agentes de Proteção 

Civil e esse sentido de responsabilidade deve ser incutido desde tenra idade». 

o Uma semana marcada por iniciativas pedagógicas e cívicas promovidas pela 

Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria 

com alguns agentes de proteção civil locais (GNR, Bombeiros Voluntários) e com os 

representantes dos estabelecimentos de ensino do Concelho, a quem 

agradecemos a colaboração nesta semana de reflexão sobre os valores 

prosseguidos pela Proteção Civil. As palestras alusivas à temática da Proteção Civil, 

envolveram a participação de cerca de 300 pessoas da comunidade escolar, entre 

alunos e docentes. 

� Com a aproximação da chegada de tempo quente e seco de verão, a que corresponde o 

período crítico de fogos florestais, a serra de Montedeiras foi alvo da realização de ações 

de fogo controlado. A atividade visou criar "zonas tampão" estratégicas que mais tarde 

possam limitar a progressão de incêndios florestais, que quase todos os anos lavram 

naquele espaço florestal. 

o A realização de fogo controlado na época baixa em espaços florestais constitui 

uma prática preventiva que tem de ser orientada por um técnico credenciado e 

levada a cabo por equipas de sapadores florestais. 

o Esta ação contou com a participação conjunta de várias entidades no terreno, 

nomeadamente a colaboração do técnico credenciado em fogo controlado da 

Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega; do técnico do Gabinete Técnico 
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Florestal (GTF) da Câmara Municipal do Marco de Canaveses; das Equipas de 

Sapadores Florestais do Marco de Canaveses, Baião e Amarante e dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses. 

o Os exercícios abrangeram as freguesias de Sande e São Lourenço do Douro, Penha 

Longa e Paços de Gaiolo, e ainda Paredes de Viadores e Manhuncelos. Esta ações 

permitiram a intervenção em cerca de 20 hectares de solo. 

o Não fumar na floresta, não fazer lume ou fogueiras, não fazer queimadas sem 

apoio técnico, respeitar as regras do período crítico, consultar o risco de incêndios 

antes da realização de queimas de resíduos agrícolas e florestais e limpar a 

floresta, criando faixas de proteção à volta das habitações, são ações que 

permitem proteger e conservar a floresta e defender bens e vidas humanas. 

� Ainda ao nível da política municipal de proteção civil, de conservação da nossa floresta e 

do nosso património natural, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses concretizou, 

durante o passado mês de março, numa iniciativa conjunta articulada pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana - GNR (GIPS e SEPNA), 

uma operação alargada de fiscalização das medidas de prevenção dos incêndios florestais. 

o Estas ações de sensibilização e fiscalização reforçada foram realizadas em todas as 

Freguesias do Concelho do Marco de Canaveses, e que tiveram como principal 

objetivo identificar e regularizar situações de incumprimento da legislação, 

nomeadamente no que respeita às situações de falta limpeza da vegetação nas 

áreas envolventes às edificações (num raio de 50 metros). 

o A Câmara Municipal do Marco de Canaveses e as entidades fiscalizadoras 

envolvidas agradecem, desde já, a colaboração dos munícipes/proprietários no 

sentido de, em conjunto e voluntariamente, prevenir os riscos para as pessoas e 

bens decorrentes dos incêndios florestais. 

5.AMBIENTE, SERVIÇOS URBANOS E ESPAÇOS VERDES 

� A água é um recurso indispensável à grande maioria das atividades económicas, 

nomeadamente da agricultura e da indústria, com uma influência decisiva na qualidade de 

vida das populações, nomeadamente nas áreas do abastecimento de água e da drenagem 

e tratamento de águas residuais, que têm forte impacto na saúde pública. 

o Em termos de desagregação da procura, a maior parcela corresponde à utilização 

agrícola no regadio individual que utiliza rega por gravidade, seguindo-se a 
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utilização urbana doméstica (principalmente dos duches e banhos e descargas de 

autoclismos) e, finalmente, a utilização na indústria transformadora. Nem toda 

esta procura de água é efetivamente aproveitada, na medida em que há uma 

parcela importante associada a ineficiência de uso e a perdas, relativamente à 

água que é efetivamente captada. Trata-se portanto de uma componente que tem 

custos para a sociedade mas não lhe traz benefícios. Estes elevados volumes 

indiciam assim potenciais de poupança muito importantes. 

o Por conseguinte, o Município do Marco de Canaveses definiu um conjunto de 

medidas que visam racionalizar os consumos de água em todos os seus pontos de 

consumo, construindo desde logo uma base de dados, campanha de sensibilização 

junto dos utilizadores da água, reaproveitamento de captações de água que se 

encontravam desativadas, colocação de reguladores  e controladores de rega e 

reparações de fugas de água em tempo útil. Assim, com estas medidas 

implementadas podemos constar o seguinte, em dois anos: 

� Redução dos consumos de água e saneamento em 26. 096 m3; 

�  Poupança de 23.159,25€ nos valores pagos à empresa Águas do Marco; 

� Esta poupança ao nível dos consumos de água representa o equivalente ao 

consumo anual médio de 200 famílias/habitações no Concelho do Marco 

de Canaveses. 

� Na reunião da Câmara de 11 de fevereiro de 2016, foi deliberado um apoio financeiro, 

anual, no montante de € 200 (duzentos euros), às escolas inseridas no Programa-Eco-

Escolas – Ano Letivo 2015/16». 

� A Agência Portuguesa de Ambiente (APA) organizou uma Sessão de Esclarecimento sobre 

Navegação da plataforma SILiAmb, para preenchimento do «Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos (MIRR) 2015», e que decorreu até 31 de março de 2016. 

o Esta iniciativa, que contou com o apoio da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses, teve lugar no passado dia 10 de março de 2016, e decorreu no 

Auditório do Marco Fórum XXI. 

� Os espaços verdes nas zonas urbanas são essenciais na valorização paisagística e 

urbanística. Para além do lazer e dos contributos para a preservação de qualidades 

culturais e naturais, as áreas verdes funcionam também como estratégias de ordenamento 

do território.  
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o A Câmara Municipal do Marco de Canaveses acredita que a criação de espaços 

verdes permite assim a integração na plenitude de espaços naturais e urbanos, 

funcionando como elemento ordenador do desenho urbano e reforçando a ligação 

do Homem ao lugar. Por outro lado, a promoção da conservação ambiental, a 

preservação histórica, o envolvimento da população e a participação pública nas 

iniciativas de desenvolvimento e estratégias de conservação das paisagens locais, 

resultam numa maior eficiência de funcionamento global da própria cidade. 

o Neste sentido, a Câmara Municipal, através da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, promove, durante este mês de abril a arborização de taludes no «Parque 

Fluvial do Tâmega» e no «Parque de Lazer de Alpendorada», num total de 430 

novas árvores. 

o Uma ação que visa potenciar um conjunto de benefícios como temperatura do ar, 

ensombramento, qualidade do ar, melhoria de hidrologia urbana, controle da 

erosão, aumento da biodiversidade, redução do ruído, economia de energia e, 

ainda, benefícios mais dificilmente mensuráveis como os estéticos, psicológicos e 

socioeconómicos. 

� No âmbito desta política, o Município assinalou a «Semana da Plantação», de 4 a 8 de 

abril, com a plantação de 21 árvores, uma por cada Eco-Escola existente no Concelho. 

o Integrada nas comemorações do Dia Mundial da Árvore, a iniciativa - desenvolvida 

pelo Município pretendeu chamar a atenção para a importância da preservação da 

natureza e da floresta junto da comunidade escolar, considerando as escolas e os 

alunos como os melhores educadores da sociedade. 

o Mais uma ação promovida no âmbito da estratégia ambiental da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, com vista à promoção da conservação 

ambiental, a preservação histórica, o envolvimento da população e a participação 

pública nas iniciativas de desenvolvimento e estratégias de conservação das 

paisagens locais, resultando numa maior eficiência de funcionamento global da 

própria cidade. 

o Esta Semana da Plantação é uma iniciativa da responsabilidade da Câmara 

Municipal em parceria com a empresa FCC Environment Portugal, S.A, num 

investimento total de € 1.500 (mil e quinhentos euros). 

o Atendendo à especificidade de tarefas desenvolvidas pela Divisão Ambiente e 

Serviços Urbanos, nomeadamente, recolha de resíduos seletivos, lavagem e 
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limpezas de pavimentos e apoio nas intervenções do setor de parques e jardins, o 

Município procedeu à aquisição de uma viatura elétrica, com o menor consumo de 

energia e emissões de CO2, o que reforça as preocupações de sustentabilidade por 

parte da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� 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, Bem Viver, Santo Isidoro e 

Livração e Marco (Rio de Galinhas), no que concerne à execução dos trabalhos de 

manutenção dos espaços verdes com especial incidência no corte dos relvados, 

poda de sebes e limpeza e manutenção dos recintos de áreas exteriores e área 

ajardinadas e contíguas à rede viária municipal. 

6.RELAÇÕES COM AS FREGUESIAS 

� No dia 6 de março de 2016, estive na cerimónia de apresentação da nova heráldica da 

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, bem como na apresentação da carrinha de 

transporte de crianças, tendo este evento comemorativo ocorrido na Biblioteca Dr. Luís de 

Magalhães. 

o A cerimónia iniciou com o hastear das bandeiras ao som do Hino Nacional, seguida 

pela bênção pelo Pároco da Freguesia, Padre José Barros, de uma nova carrinha de 

transporte de crianças. «Um instrumento de bondade» que estará ao serviço da 

comunidade, nomeadamente dos mais novos para que possam viajar com mais 

segurança e conforto, e que também contou com uma comparticipação por parte 

do município. 

o No encerramento da cerimónia, louvei a decisão da Junta de Freguesia de Vila Boa 

de Quires e Maureles, em apresentar os novos símbolos heráldicos da freguesia, 

completando assim o processo de reorganização administrativa ocorrido em 2013. 

Uma escolha feliz que sintetiza muito bem a história e a identidade de Vila Boa de 

Quires e Maureles. O novo brasão da Freguesia pretende ser um símbolo distintivo 

das suas raízes e essência, representando-as, e lembrei ainda que voltamos a unir 
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o que já esteve junto, através do antigo Concelho de Portocarreiro, e fizemo-lo 

bem. 

� Na reunião da Câmara de 11 de março de 2016, foi deliberado um subsídio de € 1.500 (mil 

e quinhentos euros) à Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, para a 

comparticipar a aquisição de mobiliário exterior para parque infantil. 

� No passado dia 13 de março desloquei-me à Freguesia de Penhalonga e Paços de Gaiolo 

para presidir à inauguração das obras de pavimentação em betuminoso da Rua Nova, que 

foram executadas pela Junta de Freguesia através de um contrato interadministrativo de 

delegação de competências, estabelecido com a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. Para além da importância da obra, destaquei ainda a colaboração dos 

moradores, que assumiram a construção dos respetivos passeios. Como tantas vezes já o 

referi, a nossa postura deve ser esta, a de entreajuda e partilha, para que consigamos 

concretizar cada vez mais os nossos objetivos e responder de forma positiva às 

necessidades da população. 

o A Freguesia durante o fim-de-semana realizou ainda a segunda edição da «Feira 

Tradicional de Penha Longa e Paços de Gaiolo», tendo visitado o certame na 

companhia do Presidente da Junta de Freguesia, José Couto, e demais elementos 

do Executivo, e estreitado o contato com a população e conhecido os produtos em 

mostra. 

o Cerca de três dezenas de expositores, desde produtores de fumeiro ao artesanato, 

passando pelos produtos agrícolas, doces e compotas, flores, peças antigas, artigos 

de decoração, vestuário e outros artigos elaborados pelas escolas ou paróquia 

podiam ser adquiridos. 

� No dia 19 de março, juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia do Marco, 

António Santana, inaugurei as obras requalificação da Igreja de São Nicolau, na 

Freguesia do Marco. Esta Igreja classificada como Imóvel de Interesse Público desde 

1971 e um dos dez monumentos do Concelho do Marco de Canaveses que integra o 

percurso turístico-cultural da Rota do Românico 

o As obras de requalificação e salvaguarda da Igreja de São Nicolau representam 

um investimento de cerca de 200 mil euros, cofinanciado em pelo ON.2 - O 

Novo Norte do QREN, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

e pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 
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o Os trabalhos de restauro e conservação, promovidos pela Rota do Românico e 

pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, passaram pela recuperação do 

telhado, forro, soalho, altares laterais, retábulo, instalação elétrica e sonora. 

Não obstante, a Câmara Municipal, além da comparticipação financeira para a 

obra, contribuiu ainda na execução dos novos bancos da Igreja, em parceria 

com a Junta de Freguesia do Marco. 

o Edificada na margem esquerda do Tâmega, a Igreja de São Nicolau é de 

construção posterior a 1320 e aguarda agora pela execução de uma 3ª fase, a 

restauração das pinturas murais ou frescos existentes no interior do templo. 

� No dia 17 de abril, acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Avessadas e 

Rosem, Manuel Sousa, e de outros membros do Executivo da Câmara Municipal e da 

Junta de Freguesia, procedi à inauguração da Casa Mortuária de Avessadas, dos 

sanitários públicos, e da requalificação de toda a área envolvente, bem como da 

pavimentação das ruas da Barroca e da Tapada de Fonte Cessa.  

o De registar que a população acolheu com alegria este novo equipamento, ou 

não fosse esta uma obra há muito desejada e que fazia muita falta. O espaço foi 

abençoado pelo pároco, e visitado pela população presente neste dia 

comemorativo. 

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 
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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 260 processos de Promoção e 

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

Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

� No passado dia 12 de fevereiro, foi com muito gosto que estive na celebração do seu 20º 

aniversário do Centro Social e Paroquial de Favões (CSPF). Uma comemoração partilhada 

pelos utentes do Centro; técnicas e funcionárias; pelo Presidente da Direção do CSPF, 

Padre Vales. 

o O Centro Social e Paroquial de Favões é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) e foi criado canonicamente em 5 de junho de 1995 e 

adquiriu personalidade jurídica à data de 27 de novembro de 1995. O registo foi 

efetuado a 8 de julho de 1996. 

o O Centro Social e Paroquial de Favões - IPSS tem como principal objetivo 

desenvolver atividades relacionadas com o desenvolvimento do bem-estar social 

da comunidade, especialmente no que respeita à 3ª idade. 

o Importa referir que esta Instituição Particular de Solidariedade Social possui, 

neste momento, protocolo de cooperação para 20 utentes em Centro de Dia, 15 

utentes em Serviço de Apoio Domiciliário e um protocolo no âmbito da Cantina 

Social para 5 utentes. 

� A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Marco de Canaveses - CPCJmc e a 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses associam-se, uma vez mais, ao «Mês da 

Prevenção dos Maus-Tratos na Infância» com várias iniciativas ao longo deste mês de 

abril. 

o Despertar para esta problemática é o principal objectivo das ações que estão a 

ser realizadas, contribuindo ainda para promover nas famílias o exercício de uma 

parentalidade positiva, sem recurso à violência verbal ou física. 

o Ao longo do mês de Abril, a CPCJmc e a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses organizam várias ações que passam pela colocação de faixas azuis nos 

edifícios públicos concelhios e de entidades que exercem actividade em matéria 

de infância e juventude; afixação de vários cartazes ao longo do Concelho com 

uma breve explicação da história do Laço Azul - que deu origem à campanha com 

o mesmo nome; projeção de filmes dirigidos a crianças e jovens; 
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desenvolvimento de actividades alusivas à temática em todos os Agrupamentos 

de Escola e dinamização de ações de sensibilização sobre a violência no namoro, 

destinadas a jovens do 3º Ciclo e Ensino Secundário. 

o De 21 a 25 de abril, integrada na «Feira do Livro - Marco de Letras 2016», 

ocorrerá a distribuição de marcadores de livros alusivos ao tema "Direitos das 

Crianças". No dia 24, incentivo junto da comunidade para o uso de uma peça de 

vestuário azul. 

o No dia 26, decorrerá o «II Encontro de Trabalho» subordinado ao tema 

"Prevenção dos Maus-Tratos na Infância", dirigido aos técnicos e representantes 

institucionais que exercem actividade em matéria de infância e juventude, a 

realizar-se às 14h00. 

o Por último, no dia 29 de abril, distribuição de panfletos sobre a temática maus-

tratos na Assembleia Municipal de Jovens. 

o A CPCJmc e a Câmara Municipal do Marco de Canaveses pretendem com estas 

iniciativas dar mais visibilidade, a nível local, desta importante mensagem e fazer 

uma campanha de alerta para a prevenção dos maus-tratos a que muitas 

crianças e jovens ainda são sujeitos hoje em dia. 

8. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E TURISMO 

� A 28ª edição da BTL - «Feira Internacional de Turismo» decorreu de 2 a 6 de março e 

durante cinco dias, o Município do Marco de Canaveses divulgou as potencialidades e 

mais-valias do Concelho, promoveu os seus produtos endógenos, os recursos e as 

entidades turísticas concelhias, aproveitando ainda para estabelecer contactos com outros 

parceiros nacionais e internacionais presentes na Feira. 

o Assim, a nossa Câmara Municipal do Marco de Canaveses levou até Lisboa o que 

de melhor existe e se faz no Concelho, quer em termos gastronómicos e vínicos, 

quer na vertente de turismo religioso, arquitetónico e cultural, com a divulgação 

das Endoenças, da Igreja de Santa Maria de Siza Vieira a da "Pequena Notável", 

Carmen Miranda, entre outros aspetos de interesse. 

o A Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno esteve em destaque com a 

realização de um showcooking sobre a confeção do prato típico do Marco de 

Canaveses, o anho assado com arroz de forno. Degustações que fizeram as delícias 

dos muitos visitantes que por ali passaram. 
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o Mas também as provas de vinhos, brancos, tintos, rosés e espumantes da Rota dos 

Vinhos do Marco, complementados pelos doces regionais como a Torta de São 

Martinho de Soalhães e os Biscoitos da Duriense, as Fatias e as Cavacas do Freixo 

dos Lenteirões, fizeram grande sucesso pela qualidade e excelência dos produtos 

em mostra. 

o A presença do Município na «Feira Internacional de Turismo – BTL» enquadra-se 

numa estratégia de afirmação do Concelho enquanto destino turístico, ancorada 

em produtos únicos e genuínos que têm a capacidade de potenciar a economia 

local, regional e até nacional. O balanço, da presença no maior certame turístico 

de Portugal, é claramente positivo, e sublinho a singularidade, a riqueza e a 

tradição/modernidade dos excelentes produtos da nossa terra e que tivemos, mais 

uma vez, a oportunidade de dar a conhecer a milhares de pessoas. 

o Recorde-se que o Município do Marco de Canaveses integrou o stand da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS), localizado no espaço da 

Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. 

� Já no dia 24 de março, quinta-feira Santa, realizou-se, mais uma vez, a secular «Celebração 

das Endoenças de Entre-os-Rios», onde estive presente juntamente com outros colegas do 

Executivo da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

Refira-se que esta efeméride está formalmente inscrita, com publicação no Diário da 

República, em agosto de 2015, no «Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial». 

o As comemorações iniciaram a Missa da Ceia do Senhor, na Igreja Paroquial de 

Santa Clara do Torrão. Seguiu-se a procissão do Senhor dos Passos em direção à 

Capela de São Sebastião, em Entre-os-Rios, onde teve lugar o «Sermão do 

Encontro» entre Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores. Estas cerimónias 

religiosas atraem milhares de pessoas todos os anos. 

o As Endoenças constituem um evento de turismo religioso ímpar, no qual cerca de 

50 mil tigelinhas iluminam as duas margens do rio Tâmega, a Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão (Marco de Canaveses), o lugar de Entre-os-Rios 

(Penafiel) e ainda o lugar de Boure na margem esquerda do rio Douro, 

pertencente ao Concelho de Castelo de Paiva, lugares que constituem antigo 

Couto de Entre-os-Rios. 
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o No dia 25 de março, às 15 horas a Procissão do Enterro do Senhor cumpriu o 

percurso inverso, de regresso à Igreja Paroquial de Santa Clara do Torrão, no 

Marco de Canaveses. 

o À semelhança de anos anteriores, as Câmaras Municipais do Marco de Canaveses 

e de Penafiel a comparticiparam a aquisição de cerca 50 mil tigelinhas que 

iluminaram as margens dos rios Tâmega e Douro durante a «Celebração das 

Endoenças». 

� A Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) em parceria com a 

Associação de Turismo da Aldeia (ATA) apresentou, no passado dia 31 de março, na Aldeia 

de Quintandona, em Penafiel, o guia «Aldeias Norte de Portugal» que visa combater a 

sazonalidade turística e promover a economia local. Ao longo de cerca de 100 páginas, o 

novo guia turístico dá a conhecer 80 aldeias de Portugal e revela aqueles espaços rurais 

como um produto turístico único e inimitável, personalizado e que valoriza a 

hospitalidade, lazer e tradições. 

o O novo guia «Aldeias Norte de Portugal» inclui a visita a duas aldeias do Concelho 

do Marco de Canaveses - a Aldeia de Canaveses e a Aldeia de Tongobriga. 

o Localizada na margem direita e esquerda do rio Tâmega, a pequena Aldeia de 

Canaveses é constituída por um singelo conjunto de casas de traça tradicional em 

pedra granítica, que esconde um passado rico em história, palco de grandes feitos 

militares por altura das Invasões Francesas. Restam ainda inúmeros vestígios desse 

passado a merecerem visita atenta. Pensado para receber turistas e de visita 

obrigatória é o Parque Fluvial do Tâmega, de onde parte e termina o recém-criado 

percurso pedestre "Caminhos de Canaveses", um trilho de oito quilómetros que 

engloba toda a Freguesia de Sobretâmega. Prove o tradicional anho assado com 

arroz de forno e, claro, os vinhos verdes da Rota dos Vinhos do Marco. 

o A Aldeia de Tongobriga tem como referência os vestígios arqueológicos de uma 

antiquíssima cidade romana e como não poderia deixar de ser, a aldeia 

desenvolveu-se em torno deste achado arqueológico. Classificada pelo IPPAR 

como monumento nacional, a Estação Arqueológica do Freixo é a prova de que 

Tongobriga representava um importante centro de atração e decisão no final do 

século I e início do século II. Enquanto passeia pela aldeia, dedique especial 

atenção à Casa do Freixo e à Igreja Matriz. Percorra a pé a rota "Dos Flávios à D. 

Mafalda". Por antigos caminhos e vias romanas, deslumbre-se com a paisagem da 
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região! Não deixe de saborear as centenárias Fatias do Freixo, um doce típico do 

Concelho do Marco de Canaveses. 

� Os vinhos portugueses estiveram novamente em destaque no «Concurso Internacional de 

Lyon 2016», e mais uma vez, os vinhos verdes produzidos no Marco de Canaveses não 

foram exceção, tendo a Rota dos Vinhos do Marco de Canaveses visto dois dos seus 

néctares serem premiados, conquistando uma Medalha de Ouro e uma Medalha de Prata. 

o Assim, no passado dia 6 de abril, entre os 22 vinhos portugueses premiado, 

destaque para os representantes do Município: «São Caetano Arinto- 2015», que 

foi premiado com a Medalha de Ouro e para o «São Caetano Espadeiro- 2015», 

premiado com Medalha de Prata. 

o Os vinhos premiados são motivo de orgulho para a Rota dos Vinhos do Marco e 

para a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, que se congratula pelas 

distinções atribuídas e que vêm reforçar a importância que os vinhos produzidos 

no nosso Concelho têm vindo a adquirir a nível nacional e internacional, graças ao 

seu carácter único, qualidade e excelência inequívocas. 

� A Câmara Municipal do Marco de Canaveses esteve presente na oitava edição do evento 

gastronómico «Peixe em Lisboa 2016», que se realizou de 7 a 17 de abril, no Pátio da Galé, 

no Terreiro do Paço, em Lisboa. Uma vez mais, o nosso Município promoveu, junto dos 

mais prestigiados chefs nacionais e estrangeiros, a nossa doçaria tradicional, bem como 

várias referências da Rota dos Vinhos do Marco, com destaque para os vinhos «São 

Caetano», «Casa de Vilacetinho», «Casa de Vila Boa», «Ponte de Canaveses» e 

«Chapeleiro». 

o Do peixe à doçaria, do azeite ao queijo, das compotas aos gelados, foi possível 

comprar e provar. O «Peixe em Lisboa 2016» deu a conhecer os melhores 

produtos de cada região - como a doçaria, as conservas de peixe, os azeites e os 

vinhos, provas de vinhos e de produtos de eleição, entre muitas outras atividades.  

� O Município do Marco de Canaveses esteve presente, entre os dias 14 e 17 de abril, na 

«Qualifica 2016», com a participação, no Stand do Município, da EPAMAC, da Escola 

Profissional de Arqueologia e a Artâmega, com a apresentação de oportunidades nas áreas 

da Educação e Formação, de trabalho e apoios no desenvolvimento de projetos. 

o A Exponor, em Matosinhos, voltou a acolher o certame que se apresenta, por um 

lado, como uma oportunidade de contacto entre os jovens da região e as ofertas 

formativas académicas nacionais e internacionais, e por outro, como um espaço de 
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networking, de encontros entre professores e alunos, entre expositores e 

visitantes, num clima de grande informalidade e até divertimento. 

o Num só espaço e durante quatro dias, a «Qualifica», considerado já o maior 

evento a Norte de Portugal de Educação, Formação, Juventude e Emprego, juntou 

mais de 100 empresas de referência, com oferta de oportunidades de trabalho e 

projetos de negócio, um número recorde de escolas, institutos e universidades 

com oportunidades em termos de educação, formação e estágios em diferentes 

países. 

� As obras de «Regeneração Urbana» promoveram a reabilitação das principais ruas e 

praças da cidade e que recentemente efetuadas representam um investimento do 

Município do Marco de Canaveses na qualidade de vida, tornando o espaço público 

urbano mais amigo das pessoas e do comércio tradicional, transformando o Marco de 

Canaveses numa cidade amiga dos seus habitantes e das pessoas que aqui trabalham e nos 

visitam. Assim, está em curso um projeto de reabilitação urbana, em zona delimitada da 

Cidade do Marco de Canaveses, agora largamente ampliada. Esta decisão permite, aos 

cidadãos e aos proprietários de imóveis, usufruir de alguns benefícios fiscais, tais como: 

� Redução da taxa de IVA, nas obras que passa de 23% para 6%; 

� Isenção de IMT na primeira transação de imóvel reabilitado, só possível 

exclusivamente para habitação de caráter permanente; 

� Isenção de IMI por um período de cinco anos, o qual pode ser prorrogado 

por mais cinco anos, e outras isenções contempladas.  

o Por conseguinte, a curto prazo, surgirão avisos para apresentação de candidaturas 

a fundos comunitários de apoio às iniciativas privadas para a requalificação do 

edificado. Reafirma por isso o interesse em continuarmos a trabalhar e a 

desenvolver projetos em prol de uma comunidade que merece toda a nossa 

atenção, colaboração e empenho. 

o A relação dos cidadãos com o Poder Local só pode melhorar com uma cooperação 

muito direta e autêntica entre todos, por isso, em missiva enviada ao concidadãos 

residentes, apelei à concretização da recuperação do seu património edificado, 

quer na forma de obras de construção, restauro, requalificação ou de conservação 

dos imóveis da nossa cidade, de forma a conceber um projeto global que dê corpo 

ao trabalho conjunto que viabilizará a restituição da imagem contemporânea da 

Cidade do Marco de Canaveses, pois não vamos parar de transformar Marco de 



 

32  

 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL DE 2016 

Canaveses numa cidade cada vez mais bonita e atrativa, porque afinal os 

Marcoenses merecem! O Marco de Canaveses somos todos nós! 

9. OUTROS ASSUNTOS 

� No passado dia 27 de fevereiro de 2016, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do 

Marco de Canaveses, ocorreu a tomada de posse dos membros do Conselho 

Municipal de Segurança, perante a Assembleia Municipal do Marco de Canaveses. O 

Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses é uma entidade de âmbito 

municipal, com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e 

cooperação entre entidades que, na área do Município do Marco de Canaveses, têm 

intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da 

segurança e tranquilidade das populações. 

o O Conselho tem como objetivos: 

�  Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de 

segurança na área do Município através da consulta entre todas as 

entidades que o constituem; 

� Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e 

segurança dos cidadãos na área do Município do Marco de Canaveses 

e participar em ações de prevenção; 

� Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à 

exclusão social na área do Município; 

� Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que 

julgue oportuno e diretamente relacionados com questões de 

segurança e inserção social. 

� No dia 9 de março, estive na Assembleia da República, em representação do 

Município do Marco de Canaveses, na Tomada de Posse do novo Presidente da 

República – Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, bem como na receção que 

nessa mesma tarde ocorreu no Palácio da Ajuda. 

� No dia 14 de março, reuniu pela primeira vez o «Concelho Municipal de Segurança do 

Marco de Canaveses», o qual elegeu os dois Secretários e emitiu o Parecer favorável, 

por unanimidade, sobre a proposta de Regulamento deste órgão, que, por 

conseguinte, será apreciada e votada em definitivo, nesta Assembleia Municipal do 

Marco de Canaveses. 
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� A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro, 

acompanhada da Juiz Presidente da Comarca Porto Este (Penafiel), Dra. Armanda Rei 

Gonçalves, reuniram connosco no passado dia 1 de abril, nos Paços do Concelho, para 

abordar o reajustamento do mapa judiciário, que o atual Governo pretende levar a 

efeito. Referiu a Secretária de Estado que o Governo esta a ponderar a transferência 

da Seção Central de Instrução Criminal do Tribunal do Marco de Canaveses para o 

Tribunal de Penafiel, para funcionar junto aos Departamentos de Investigação e Ação 

Penal (DIAP´s) ai localizados. Sugeri de imediato o procedimento contrário. 

� Defendi, com todo o vigor durante a reunião, a não desvalorização do Tribunal do 

Marco de Canaveses, sustentando a defesa do nosso Tribunal Judicial se possível até 

com novas valências, de forma a aproximar as pessoas da justiça. 

� Alvitrei como alternativa à eventual saída da Seção Central de Instrução Criminal do 

Tribunal do Marco de Canaveses e que, em contrapartida, poderíamos passar a ter 

uma Seção Central de Família e Menores, desdobrando a Seção Central de Família e 

Menores do Tribunal de Paredes. 

� A minha argumentação, em nome do Município do Marco de Canaveses, foi 

sustentada com diversos documentos, alguns apresentados já no decurso da reforma 

do último mapa judiciário e subscritos no âmbito da CIM - Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa, recusando liminarmente, contudo, qualquer tipo de situação 

futura que configure uma desvalorização ou desqualificação do Tribunal Judicial do 

Marco de Canaveses. 

� O Município do Marco de Canaveses foi notificado, por intermédio do Gabinete de 

Advogados, do Acórdão do STA que dá finalmente razão ao Município, afirmando que 

esta sentença do Tribunal Arbitral deve ser revisível por Tribunal do Estado, quanto às 

questões da invalidade do contrato de concessão suscitados no processo.  

o Esta decisão vem na sequência de outro acórdão prévio do STA, que também 

deu razão ao Município, sobre quem tinha a competência jurisdicional para 

decidir a questão da recorribilidade ou não da decisão arbitral. 

o Agora, cabe ao TCA apreciar e decidir o recurso sobre as 

invalidades/nulidades do contrato. 
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Paços do Concelho, 21 de abril de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 

Dr. Manuel Moreira 


