


03
04
08
10
14
15
18
22
26
30
36
38
42
46
48
52
54

Editorial 

Aconteceu

Ambiente

Educação

Saúde

Ação Social

Orçamento

Marco Cidade Natal

Cultura

Desporto

Juventude

Empreendedorismo 

Obras e Urbanismo 

Proteção Civil  

Serviços Municipais 

Associativismo 

Assembleia Municipal

18

23

30

42

10ÍNDICE
EDITORIAL

Diretora
Cristina Vieira
Coordenação
Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses 
Textos
Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses 
Fotografia
Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses
Ciclismo +TV
Susana Luzir
Impressão e Acabamento
Lidergraf
Periodicidade
Quadrimestral
Depósito Legal
449917/18

www.cm-marco-canaveses.pt

Siga-nos nas Redes Sociais:

cmmarcodecanaveses cm.marco.canaveses

Município do Marco de Canaveses

CAPA
13ª Edição
Janeiro 2023

FICHA TÉCNICA

POR Cristina Vieira
Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses

EDITORIAL
Nesta edição da revista “O Meu Marco” 

destaque para o Orçamento Municipal 

de 2023, com previsão de 46,6 milhões 

de euros, dos quais 16,5 milhões 

dizem respeito ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), mais 3,2 milhões de 

euros (24,5%) em relação ao montante 

inicialmente previsto no PPI em 2022.

É o maior orçamento de sempre e 

corresponde a mais investimento 

nas freguesias, através dos 

acordos de execução e contratos 

interadministrativos, mais investimento 

na Educação e melhoria da qualidade de 

ensino nas nossas escolas, investimento 

na estratégia local de habitação, entre 

outras áreas que foram reforçadas.

Recordo também a Gala do do Desporto, 

que realizámos em novembro, e na qual 

homenageados cerca de 80 agentes 

desportivos, de 18 modalidades, que 

honraram e prestigiaram o nosso concelho 

através das respetivas conquistas. Ano 

após ano temos reforçado os apoios aos 

nossos atletas e clubes, mas fizemos 

também questão de aplaudir publicamente 

aqueles que elevaram o nome do Marco de 

Canaveses a um patamar maior. Esta Gala 

serviu para isso mesmo.

Nesta edição destacamos também a aquisição 

das instalações da extinta Electro Moagem 

do Marco, junto à Estação do Marco, que 

acompanhou a vida económica do nosso 

concelho e várias gerações de Marcuenses, 

que a conhecem como Fábrica da Moagem. 

Lá irá nascer um importante polo formativo, 

empresarial e cultural, num novo polo de 

desenvolvimento do concelho e da região.



A Dolmen inaugurou um novo Centro de 

Promoção de produtos locais do Marco de 

Canaveses. O novo espaço, albergado pelo 

Museu Carmen Miranda, foi cedido pelo 

Município do Marco de Canaveses, e reforça 

a clara estratégia de promoção territorial e 

de apoio à produção local que as duas entida-

des mantêm como objetivo comum.

ACONTECEU

24 OUT. 01 DEZ. -08 JAN.
26 NOV.29 OUT.

MARCO
CIDADE NATAL

Jornadas
DA Igualdade

GALA DO
DESPORTO
Ao todo foram homenageados pelo Município 86 agen-

tes desportivos pelos desempenhos nos anos de 2020, 

2021 e 2022 nas modalidades de andebol, kempo, kara-

té, kickboxing, atletismo, bodyboard, ciclismo, colum-

bofilia, culturismo, motociclismo, futebol, futsal, hóquei 

em patins, patinagem, pesca desportiva, tiro com arma 

de caça, ténis em cadeira de rodas e trail.

Com o objetivo de dinamizar o comércio local e afirmar 

o Marco de Canaveses como local a visitar na época 

natalícia, o Município promoveu um programa com 

mais de 30 iniciativas, tais como concertos, o mercado 

de natal, workshops, teatro, exposições, artesanato, 

animação de rua e diversões para as crianças.

A iniciativa, promovida pelo Município no âmbito da 

Estratégia Municipal “Marco Mais Igual”, assinalou o 

Dia Municipal para a Igualdade e teve como tema os 

Direitos Humanos, Igualdade de Género e Educação 

para a Cidadania.

 Inauguração
da loja Dolmen

UM NOVO
       MARCO
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25 JAN.

Tomada de
Posse no
Conselho
Económico
e Social

ACONTECEU

A Presidente da Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses, Cristina Vieira, 

tomou posse como Conselheira Efetiva do 

Conselho Económico e Social de Portugal, 

um órgão que desenvolve atividade em 

áreas como o mecanismo de Concertação 

Social, as políticas económicas e sociais, 

planos de desenvolvimento económico 

e social, entre outros. A cerimónia teve 

lugar no Centro Cultural de Belém.

A conferência “Transparência e Integridade - Estratégias 

Municipais” juntou um conjunto de dirigentes da administra-

ção pública e privada com o intuito de partilharem experiên-

cias sobre boas práticas administrativas e prevenção de riscos 

de corrupção e outras infrações e a promoção da concorrên-

cia na contratação pública.

15 DEZ.

Conferência
Anticorrupção

8 JAN.

CONCERTO
DE ANO NOVO

O Sítio da Torre, na freguesia de Banho 

e Carvalhosa, foi o local escolhido para 

acolher o tradicional Concerto de Ano 

Novo promovido pelo Município, com a 

Orquestra e o Coro da Artâmega.

22 JAN.

Aniversário
dos Bombeiros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Marco de Canaveses celebrou, a 20 de janeiro, o 

seu 99.º aniversário. A comemoração do aniversário 

aconteceu dois dias depois, no domingo, num clima 

familiar de alegria e convívio, nas instalações do 

Quartel Sede dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses. “O vosso trabalho não tem preço porque 

não há dinheiro que pague as vidas humanas que, em 

vários momentos, foram salvas com a vossa coragem, 

a vossa entrega e o vosso espírito de ajuda ao próximo”, 

sublinhou Cristina Vieira durante a cerimónia.
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AMBIENTE

“É fundamental assumir uma política de 

gestão de resíduos de acordo com os novos de-

safios de sustentabilidade. Queremos reforçar 

os incentivos às boas práticas da reciclagem e 

reutilização que todos devemos adotar, mini-

mizar o impacto ambiental e contribuir para 

uma economia cada vez mais circular. Ao re-

duzirmos a quantidade de resíduos enviados 

para aterro estamos também a aliviar a fatura 

que o Município tem de pagar pelo tratamen-

to dos mesmos”, explica Cristina Vieira.

O projeto de valorização de biorresíduos 

iniciou com a instalação de cinco compostores 

comunitários mas serão reforçadas as medidas 

com a distribuição de compostores domésticos 

e a criação de um serviço de recolha porta a 

porta aos grandes produtores.

Localização dos Compostores Comunitários:

- Parque de Lazer da Cidade - Marco

- Parque Fluvial do Tâmega – Sobretâmega;

- Parque de Lazer de Alpendorada – Alpendo-

rada Várzea e Torrão;

- Parque de Merendas de Montedeiras – Sande 

e S. Lourenço do Douro

- Parque Multiusos de Eiró – Soalhães.

Instalados cinco
compostores comunitários
Reduzir em 30% os custos com resíduos
enviados para aterro é a meta

Já se pode reciclar e reutilizar biorresíduos no 

Marco de Canaveses. A Câmara Municipal ins-

talou cinco compostores comuntários em cinco 

parques do concelho para que os munícipes 

possam transformar resíduos orgânicos, como 

cascas de fruta e legumes ou folhas secas, e 

transformá-los em fertilizante 100% natural 

para plantas, hortas ou quintas.

Com este projeto, a Câmara Municipal quer 

contribuir para reduzir a produção de resí-

duos urbanos biodegradáveis (cerca de 30% 

de todos os resíduos produzidos) e o envio dos 

mesmos para o aterro sanitário, melhorando o 

ambiente e gestão de recursos.

9

Poupança de
energia e água
reforçada em 2023

O plano de poupança de energia e consumo de água 

da Câmara Municipal é um documento que estabelece 

um conjunto de mais de 30 medidas com o objetivo 

de garantir o uso de recursos mais sustentável e dar 

cumprimento às orientações da Comissão Europeia 

para redução dos consumos de energia em 15%, face à 

atual crise de fornecimento de gás.

“Já colocamos em vigor algumas medidas 

preventivas durante o ano de 2022, mas para 

este ano apresentamos um plano transversal que 

reforça a poupança e a eficiência nos consumos 

de energia e água. O plano contém medidas 

provisórias para fazer face à atual crise energética, 

mas também medidas estruturais e definitivas 

que garantem ao Município uma atuação cada vez 

mais sustentável no futuro”, explica Cristina Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal.

As medidas incluídas no plano são, por exemplo, o 

ajuste do horário da iluminação pública das ruas, 

edifícios e equipamentos públicos e monumentos, 

a regulação da temperatura da água e climatização 

das piscinas, assim como a regulação do caudal das 

torneiras e chuveiros dos complexos desportivos e 

edifícios municipais. Outras medidas já implementadas 

são a diminuição dos ciclos de rega dos jardins públicos 

e a rega apenas em período noturno, a diminuição 

do volume de água na lavagem de pavimentos e a 

desativação de fontes luminosas.

O Município vai também promover formação e 

capacitação dos funcionários no sentido de promover a 

utilização mais eficiente dos recursos e equipamentos.

Conheça na íntegra o Plano de Poupança de Energia de 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses: 

https://bit.ly/poupancadeenergiaeaguacmmc

Para além destas, o plano contém um conjunto 

de ações que implicam investimentos e prazos 

de execução mais alargados e que são para 

implementar ao longo do ano 2023, onde se 

incluem, entre outras:

· a substituição da iluminação pública por tecnologia 

LED, que passará a ser totalmente nesta tecnologia 

ainda este ano;

· a substituição gradual da iluminação em todos os 

edifícios escolares (Jardins de Infância, EB1 e EB 2,3) 

e complexos desportivos;

· a instalação e regulação de sistemas de 

climatização mais eficientes;

· a priorização de materiais que garantam maior 

eficiência energética nos projetos de arquitetura e 

especialidades.

FAÇA SCAN
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A Câmara Municipal e as 16 Juntas de Freguesia do 

Concelho assinaram, no dia 5 de janeiro, os Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências para a 

área da Educação, num total de 6 milhões e 900 mil euros a 

transferir pelo Município às juntas até 2025, isto é 1 milhão e 

730 mil euros por ano desde 2022 até 2025.

Trata-se de um apoio financeiro para as Juntas de Freguesia 

suportarem as despesas com os salários, e outros encargos, 

com as cozinheiras, ajudantes de cozinha, auxiliares, 

fornecimento de refeições e componente de apoio à família.

Valor a Transferir 2018 2022

Por Cozinheira 250€ 350€ +40%

Por refeição (1.º ciclo) 2,1€ 2,58€ +23%

Apoio à família (valor por 

aluno do pré-escolar)
31,99€ 41,65€ +30,2%

EDUCAÇÃO

Município atribui
6,9 milhões de euros
às Juntas de Freguesia para a 
Educação até 2025 

“Os contratos que assinamos são históricos 

pois representam um aumento global 

de verbas superior a 30% em relação aos 

acordos assinados em 2018. Por outro lado, 

ao transferimos definitivamente mais 

competências para a esfera das Juntas de 

Freguesia estabelecemos uma relação de 

compromisso e de parceria com estes órgãos 

de poder local, no sentido de melhorar as 

respostas às necessidades essenciais das nossas 

populações e porque acreditamos que quem 

está mais próximo consegue fazer mais e 

melhor”, referiu a Presidente do Município, 

Cristina vieira.

Ainda na esfera da Educação, a Câmara 

Municipal assinou, a 24 de outubro de 2022, 

contratos para atribuição de um total de 150 

mil euros a dez juntas de freguesia, para o 

transporte escolar nos anos letivos 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025. A verba é distribuída 

de igual forma pelas dez freguesias - cinco 

mil euros por ano - e corresponde a um apoio 

de 500 euros mensais, durante os dez meses 

do ano letivo, para ajudar nas despesas de 

transporte  decorrentes da reorganização da 

rede escolar de cerca de 150 crianças.

Município premeia 
alunos de mérito
O Auditório do Emergente recebeu a cerimónia da entrega do Prémio de Mérito 

#SucessoEscolar relativa ao ano letivo 2021/2022. À semelhança do ano anterior, o 

Município  premiou os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, Ensino Secundário nos cursos Científico 

Humanísticos e Ensino Secundário Profissional. Num total de 18 alunos, foram atribuídos 

prémios monetários de 5 mil euros. O prémio tem como 

objetivo reconhecer o mérito dos alunos, incentivar o 

desempenho escolar em todos os seus níveis, valorizar a 

excelência, o esforço e dedicação dos alunos do concelho. 

Na cerimónia foram ainda distinguidos um total de 61 

alunos, com um Diploma de Reconhecimento Municipal, 

pelo seu desempenho no ano letivo 2021/2022.

Também Clara Marques, Vereadora da 

Educação do Município, destacou que

“é um orgulho estar a premiar o trajeto 

escolar dos alunos marcuenses, que ano após 

ano, tem vindo a melhorar e a aumentar 

o quadro de mérito escolar. O Prémio de 

Mérito #SucessoEscolar é um evento que o 

Município do Marco de Canaveses organiza, e 

pretende continuar a fazê-lo, como forma de 

valorizar a Educação, o crescimento individual 

e a responsabilidade de toda a comunidade 

educativa”.

A cerimónia do Prémio de Mérito #SucessoEscolar 

decorreu no dia 30 de novembro.

“Só o esforço conjunto de alunos, pais, 

professores e colaboradores permitiu 

chegar a resultados como os que hoje 

premiamos. No Município, a área da 

Educação é das que mais investimento 

exige, mas é bom sinal que assim o seja, 

pois trata-se de investimento em formação 

e no futuro dos nossos jovens. Faço o 

apelo para continuarem a ser bons alunos e 

orgulhar os vossos pais. Nós cá estaremos 

para vos fornecer todas as ferramentas 

para que se sintam estimulados a aprender, 

a crescer e evoluir, cada vez mais, não 

apenas como alunos, mas igualmente como 

cidadãos”, referiu a Presidente Cristina 

Vieira na cerimónia.
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“Uma Aventura pela Igualdade”
chegou a mais de 800 crianças marcuenses
Mais de 800 alunos do 1.º Ciclo do Marco de 

Canaveses assistiram à peça de Teatro “Uma 

Aventura pela Igualdade”, que transmite uma 

mensagem sobre a igualdade de género. O 

espetáculo, que decorreu em duas sessões, 

foi apresentado na Associação Cultural e 

Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do 

Bispo e no Emergente. O Município assegurou o 

transporte dos alunos.

A peça conta a história de dois extraterrestres 

que, acidentalmente, aterram no planeta 

Terra e percebem as desigualdades de género 

existentes. Estes visitantes, para além de 

surpreendidos, não percebem o porquê destas 

diferenças de tratamento e oportunidades, 

propondo até sugestões para as diminuir.

“Uma Aventura pela Igualdade” foi promovida 

pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega 

e Sousa, e apresentada nos 11 municípios, 

sendo cofinanciada pelo Programa Operacional 

Inclusão Social e Emprego (POISE), Portugal 

2020 e União Europeia, através do Fundo Social 

Europeu.

Os 1616 alunos que frequentam o 1.º ciclo do 

concelho estão a receber gratuitamente fruta, 

através do Município. A distribuição da fruta às 

crianças realiza-se ao abrigo do Projeto “Regime 

de Fruta Escolar”, a que a Autarquia se candida-

tou, apoiado pelo Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas (IFAP, IP) num montante de 

6,73€ por aluno.

Esta iniciativa, de âmbito europeu, pretende 

promover hábitos alimentares saudáveis e 

a aquisição de uma dieta equilibrada entre 

as crianças. Além da distribuição gratuita de 

duas peças de fruta e produtos hortícolas aos 

alunos por semana, são ainda desenvolvidas 

atividades que visam incutir nos mais novos 

hábitos e comportamentos saudáveis.

EDUCAÇÃO

Crianças do 1.º Ciclo 
recebem fruta
para promover hábitos alimentares saudáveis

Com o objetivo de combater o desperdício 

alimentar, o Município está a implementar 

o projeto “Green Community” na Escola 

Secundária do Marco de Canaveses. Na 

iniciativa, que conta com a colaboração dos 

alunos do 11.º ano do Curso Profissional 

Auxiliar de Saúde, são realizadas sessões de 

informação sobre o tema.

Este projeto tem como objetivo final a 

elaboração de um guia, a ser distribuído pela 

população, de forma a ajudar os cidadãos 

a fazer melhores escolhas de consumo, 

contribuir para uma economia circular e 

minimizar os impactos ambientais, financeiros 

e sociais do desperdício alimentar.

Assistentes 
operacionais do 1.º 
ciclo e pré-escolar 
recebem formação
O Município do Marco de Canaveses ofereceu 

formação aos assistentes operacionais dos Jardins 

de Infância e Escolas do 1.º ciclo sobre o tema 

“Informação básica sobre organização escolar”. 

A ação, que decorreu no seguimento do Projeto 

SucessoEscolar, contou com a participação de mais de 

50 assistentes operacionais.

A formação, cujos objetivos foram proporcionar 

oportunidades de reciclagem de conhecimentos 

aos colaboradores, motivá-los e contribuir para 

o crescimento pessoal e profissional, abordou os 

seguintes temas: Estrutura hierárquica de uma escola; 

Principais funções de um assistente operacional em 

contexto escolar; Como gerir o conflito no recreio e na 

hora da refeição; Segurança dos alunos e instalações; 

Como gerir comportamentos interpessoais com a 

comunidade educativa.

Combate ao 
desperdício alimentar 
arrancou com o envolvimento dos 
alunos da Escola Secundária do
Marco de Canaveses
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“Saúde Mental e Violência ao Longo
do Ciclo de Vida” debatidaS nas
JORNADAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Consulta Descentralizada
com horário alargado

SAÚDE

As primeiras Jornadas Municipais da Saúde do 

Município do Marco de Canaveses realizaram-se a 

14 de outubro, subordinadas ao tema “Saúde Mental 

e Violência ao Longo do Ciclo de Vida”. As Jornadas 

promoveram reflexões entre profissionais da área, 

sobre um dos principais problemas de saúde pública, 

que é a saúde mental.

O programa contou com uma conferência sobre o 

estado da saúde mental em Portugal, seguindo-se 

um conjunto de painéis, cada um dedicado a um dos 

ciclos da vida: a infância, adolescência e juventude; a 

vida adulta; e a terceira idade.

As Jornadas Municipais de Saúde são uma iniciativa 

integrada na Estratégia Municipal de Saúde (EMS), 

no seguimento dos projetos a elaborar pela Câmara 

Municipal após a delegação de competências do 

Governo no domínio da Saúde, que ocorreu a 1 de 

janeiro de 2021.

A Consulta Descentralizada no âmbito da Saúde 

Mental e Dependências, no Marco de Canaveses, 

funciona agora todas as quintas-feiras, entre as 

9h00 e as 17h00. Antes da alteração, a consulta 

funcionava apenas no período da manhã mas face 

à elevada procura, o Município e o Agrupamento 

de Centros de Saúde Tâmega I - Baixo Tâmega 

acordaram o alargamento do horário desta 

resposta em mais três horas por semana.

A funcionar desde novembro de 2021, na 

Unidade de Saúde Familiar de Bem Viver, esta 

consulta especializada é dirigida ao atendimento 

e tratamento de adultos consumidores 

problemáticos de álcool ou substâncias 

psicoativas, lícitas e ilícitas; a pessoas com 

comportamentos aditivos, como por exemplo o 

jogo, internet, relações sexuais, compras, entre 

outros.

Os utentes podem aceder por iniciativa própria, 

ou referenciados pelos centros de saúde, escolas, 

ou Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. São avaliados na primeira consulta por 

uma psicóloga, médica, enfermeira e assistente 

social e depois devidamente encaminhados e 

acompanhados durante a fase terapêutica.

AÇÃO SOCIAL

A Estratégia Local de Habitação do Marco de 

Canaveses vai passar a abranger um universo de 241 

famílias e 394 pessoas, mais 40 famílias e 90 pessoas 

do que as identificadas em 2020, no documento 

original. Nesta renovação, o Projeto da Habitação 

prevê ainda a construção ou reabilitação de 215 

fogos e 26 habitações próprias a reabilitar pelos 

beneficiários diretos.

Recorde-se que, a Estratégia Local de 

Habitação iniciou em abril de 2022 com 

a adaptação da Escola Básica de São 

Salvador para habitação acessível, na 

freguesia de Soalhães.

Neste momento, estão ainda em análise 

propostas de empreitada a adaptação a 

habitação dos Jardins de Infância de São 

Salvador (Soalhães), da Corredoura (Várzea, 

Aliviada e Folhada), de Barreiros (Penha 

Longa e Paços de Gaiolo) e da Escola Básica 

de Catapeixe (Bem Viver). Ainda este ano a 

Câmara Municipal dará inicio à construção 

de um edifício para 62 novos fogos próximo 

do centro da cidade.

Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal, 

explica que “esta atualização deve-se, sobretudo, 

aos impactos sociais e económicos que estão a 

condicionar o acesso a habitação por parte das 

famílias marcuenses. Vamos possibilitar, por 

exemplo, a casais jovens o acesso à habitação 

a preços acessíveis, dar resposta às famílias 

que vivem em situação de grave carência 

habitacional e proporcionar o acesso a uma 

habitação adequada a pessoas que vivem 

em situações habitacionais indignas e que 

não dispõem de capacidade financeira para 

encontrar uma solução habitacional no 

mercado”, salienta a Autarca.

Estratégia Local de 
Habitação passa a 
abranger mais famílias

15REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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“O convite às referidas instituições para celebração 

dos protocolos no âmbito do SAAS teve em 

consideração a sua vasta experiência e a cobertura 

total do território do Município, numa lógica 

de prestação de um serviço de proximidade 

aos cidadãos, num trabalho de equipa sob a 

coordenação do Município e em estreita ligação ao 

Instituto da Segurança Social”,

explicou Clara Marques.

A Câmara Municipal passou a assumir a coordenação 

do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS). Para o funcionamento deste novo serviço, 

foram assinados Protocolos de Cooperação com quatro 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

do concelho.

O objetivo dos Protocolos de Cooperação com as 

IPSS designadamente a CERCIMARCO, o Centro 

Social e Paroquial da Vila de Alpendorada, o 

Centro Social de São Martinho de Soalhães 

e a Associação Cultural e Desportiva da 

Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, é que as 

mesmas assegurem o serviço de atendimento e 

acompanhamento social de pessoas e famílias 

em situação de fragilidade e exclusão social, que 

melhor respondem às exigências colocadas, 

atendendo ao conhecimento e à experiência de 

intervenção social já adquiridos no terreno.

Para assegurar o financiamento da execução 

destes Protocolos de Cooperação, o Município 

vai transferir cerca de 426 mil euros, ao longo de 

dois anos, relativos a encargos com os recursos 

humanos e despesas gerais de funcionamento 

da resposta social.

MUNICÍPIO ASSUME COMPETÊNCIAS
NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL
E CELEBRA PROTOCOLOS COM AS IPSS PARA ASSEGURAR SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

município celebra

dia internacional das
pessoas com deficiência
com visita à cercimarco

Numa parceria com o Posto Territorial do Marco de 

Canaveses da Guarda Nacional Republicana (GNR) 

no seguimento do programa “Censos Sénior 2022”, a 

Vereadora Clara Marques visitou idosos do concelho para 

comemorar o “Dia Internacional do Idoso” (1 de outubro).

Fundo de Emergência Social
do Município beneficiou, em 2022,

57 famílias, COM
MAIS DE 50 mil euros
No ano de 2022 os apoios financeiros 

do Fundo de Emergência Social (FES) 

beneficiaram 55 famílias do Concelho, isto é, 

96 munícipes, num total de cerca de 29 mil 

euros. Quanto ao apoio financeiro do FES 

para a realização de obras de melhoria às 

condições de habitabilidade, o apoio foi de 

quase 22 mil euros, para duas intervenções 

de dois agregados familiares, com cinco 

cidadãos beneficiários.

“Ações como esta permitem diminuir a fragilidade 

social, prevenir e combater o isolamento e 

proporcionar oportunidades de convívio. 

Permitem também reforçar os comportamentos de 

segurança no sentido de reduzir o risco dos idosos 

se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em 

situações de violência, de burla e roubo” afirmou a 

Vereadora Clara Marques.

AÇÃO SOCIAL

Idosos do Concelho recebem “Afetos” 
em visitas de comemoração do Dia 
Internacional do Idoso

Para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, que se comemorou a 3 de dezembro, 

a Vereadora Clara Marques, e o Provedor da 

Pessoa com Deficiência do Município do Marco 

de Canaveses, Camilo Nogueira, realizaram uma 

visita à Cercimarco, a Cooperativa para a Educação 

e Reabilitação de Crianças Inadaptadas do Marco 

de Canaveses. A visita serviu para fazer uma 

oferta à Instituição de um quadro alusivo ao Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência, pintado 

pelo artista marcuense Send Machado.
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Em 2023 a Câmara Municipal terá o maior 

orçamento de sempre. São 46,6 milhões de 

euros que irão ser investidos na melhoria 

das condições de vida dos marcuenses, 

na qualidade dos serviços públicos e no 

desenvolvimento económico e social do 

concelho. O documento apresenta um 

aumento de 6,7 milhões de euros (16,8%) em 

relação a 2022.

O aumento é justificado, em grande medida, 

pela assunção de novas competências 

delegadas pelo Governo, no caso na área da 

Educação, e pela grande subida no valor dos 

projetos de investimento cofinanciados por 

fundos comunitários, nomeadamente na 

persecução da Estratégia Local de Habitação. 

Verifica-se ainda um aumento de 60% nas 

transferências para as juntas de freguesia, no 

âmbito dos Autos da Transferência de Competências, 

a que se junta um aumento de 25% no valor global 

dos Contratos Interadministrativos renegociados com 

as juntas de freguesia, no âmbito da Educação.

Habitação acessível e mais investimento
nas freguesias como prioridades do

maior orçamento de sempre

“É com orgulho que apresentamos um orçamento 

tão ambicioso. Mais do que o valor global, quero 

destacar as prioridades que definimos e que 

vão ao encontro das necessidades atuais dos 

marcuenses e do concelho. Depois de todo o 

trabalho de planeamento, iniciamos em 2022 

a execução da Estratégia Local de Habitação e 

2023, tal como estava previsto no cronograma, 

será o ano de maior aceleração deste projeto 

com o início da construção de novos fogos que 

irão ajudar as famílias marcuenses no acesso à 

habitação e a fazer face à escalada de preços do 

mercado que se tem verificado. Continuamos 

também a aposta na coesão territorial, com 

investimentos muito importantes nas freguesias, 

quer através do investimento direto do 

Município, quer pelo aumento significativo das 

verbas a transferir para as juntas de freguesia”, 

sublinha Cristina Vieira, Presidente da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses.

“O Município do Marco de Canaveses tem-se destacado 

ao longo dos últimos anos por ser um Município 

transparente na gestão, rigoroso nas contas e 

cumpridor perante os seus fornecedores. 

Este orçamento, respondendo às prementes 

necessidades dos munícipes e às ambições de 

desenvolvimento social e económico que o Executivo 

tem para o concelho, mantém essa linha de 

responsabilidade. É um orçamento ambicioso e que 

garante contas certas”, realça Nuno Pinto, Vereador 

da Câmara Municipal do Marco de Canaveses com o 

pelouro das finanças.

       HABITAÇÃO

Quatro milhões de euros é o valor para habitação 

acessível inscrito no Orçamento e que prevê o 

início da construção de um edifício para 62 novos 

fogos próximo do centro da cidade e ainda a 

adaptação a habitação de quatro antigos edifícios 

escolares.

      MAIS INVESTIMENTO
      NAS FREGUESIAS

O plano de renovação e expansão das redes de 

água e saneamento contará, em 2023, com um 

investimento de aproximadamente 4,2 milhões de 

euros, mais 700 mil euros em comparação com 2022, 

e onde se destacam a conclusão da reformulação 

da ETAR Ponte das Tábuas e ainda a execução de 

intervenções que vão permitir estender a rede 

de abastecimento de água a mais 410 casas e de 

saneamento a 510 casas por todo o concelho.

Ainda nos investimentos na freguesias, o Orçamento 

Municipal 2023 tem previstos para manutenção 

e construção de infraestruturas rodoviárias 1,7  

milhões de euros - valor que inclui as Obras de 

Proximidade como pavimentações e construção de 

muros de suporte.

Para as freguesias foram também aumentadas 

em 60% as transferências ao abrigo dos Autos de 

Transferência de Competências. Em causa estão 

as verbas para limpeza de vias e espaços públicos, 

manutenção de espaços verdes, mobiliário urbano, 

entre outros. O valor a transferir passa de 520 mil 

euros em 2022 para 830 mil euros em 2023 (p. 43).

Foram igualmente aumentadas as verbas a transferir 

para as juntas de freguesia para apoio às despesas 

na área da Educação, como salários de cozinheiras 

das escolas, fornecimento de refeições escolares e 

componente de apoio à família. Um milhão e 730 

mil euros é o valor a transferir às 16 freguesias, mais 

cerca de 500 mil euros do que em 2022 (p. 10).

       INFRAESTRUTURAS E           
       EQUIPAMENTOS

Em 2023 estão previstos investimentos em diversos 

equipamentos e infraestruturas municipais no valor 

de dois milhões e meio de euros, onde se destacam 

as conclusões da requalificação do Cais de Bitetos, a 

primeira fase do Parque Urbano da Cidade e o arranque 

da requalificação da Zona Empresarial do Marco.

          APOSTA NA CULTURA 
          MANTÉM-SE

Para a área da cultura, o Orçamento Municipal 

2023 reserva um milhão e 157 mil euros, o que é 

demonstrativo da forte aposta na dinamização da 

agenda cultural e dos programas de incentivo à criação 

artística marcuense. A Cultura é uma das áreas em que 

o Marco de Canaveses se tornou uma referência na 

região e assim continuará a ser em 2023.
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Em 2023, os impostos municipais, nomeadamente 

o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a 

derrama sobre o IRC das empresas e o IRS

manter-se-ão em taxas reduzidas, prescindindo 

a Câmara Municipal de uma receita estimada 

em 2,6 milhões de euros em favor das famílias e 

empresas.

O IMI vai manter-se na taxa mínima de 0,3% 

do valor patrimonial dos imóveis, com reduções 

previstas em função do número de dependentes a 

cargo de cada família ou indivíduo. Pela primeira 

vez aplica-se uma redução de 20 euros para 

famílias com um dependente a cargo e mantêm-

se as reduções de 40 euros para famílias com dois 

dependentes e 70 euros para famílias com três ou 

mais dependentes. Face à redução em função da 

taxa máxima prevista na lei (0,45%), as famílias 

marcuenses e os negócios beneficiam de uma 

verba estimada em 1,8 milhões de euros.

Em relação ao IRS, o Executivo reduz de 4% 

para 3% a participação neste imposto, o que 

permitirá aumentar o rendimento disponível 

das famílias, num valor de aproximadamente 

500 mil euros.

Em relação à derrama sobre o lucro das 

empresas com volume de negócios acima de 150 

mil euros, a taxa aprovada é de 1%, isentando 

do imposto as que não ultrapassem esse mesmo 

volume de negócios. Ao não aplicar a taxa 

máxima prevista na lei (1,5%), o Município 

abdica de uma receita de 300 mil euros em prol 

das empresas.

Nuno Pinto, Vereador com o pelouro das 

Finanças da Câmara Municipal realça que “os 

impostos e transferências que o Município 

do Marco de Canaveses irá beneficiar em 

2023 são bastante competitivos em relação 

aos Municípios da região, e o mínimo que a 

lei permite em alguns casos. Trata-se de uma 

opção política em benefício das famílias e 

empresas marcuenses e que simultaneamente 

permite ao Município garantir o equilíbrio”.

Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal, 

sublinha que “face à atual situação económica, 

com o aumento generalizado de preços e taxas 

de juros, a Câmara Municipal faz um esforço 

financeiro em favor das famílias e empresas 

marcuenses”.

Como a nova fórmula de apoio aos clubes e atletas e o aumento 

de 20% às associações recreativas e culturais, o Município vai 

passar a atribuir apoios financeiros diretos no valor de 700 mil 

euros, mais 250 mil do que em 2022.

O Município vai aumentar em 20% todos os apoios aos planos de 

atividades das associações culturais, desportivas e recreativas.

Às associações desportivas, serão ainda aumentados de 110 

para 130 euros o apoio por atleta, nas modalidades de futebol, 

basquetebol, voleibol, andebol e futsal, aumento esse que para os 

clubes certificados como entidades formadoras pela Federação 

Portuguesa de Futebol será para 150 euros por atleta.  Na 

modalidade de hóquei em patins o apoio passa de 220 para 250 

euros e na patinagem artística de 165 para 200 euros.

Vão também aumentar em 50% o apoio à manutenção de 

instalações próprias, passando o valor a atribuir aos clubes de 

dois mil para três mil euros.

Com a nova fórmula de cálculo de apoio para 2023 aumentaram 

também os apoios por secção desportiva e atleta nas modalidades 

individuais. Àqueles com participação regular nos campeonatos 

organizados pelas respetivas associações e federações aumenta 

o apoio de 500 para 600 euros e àqueles que não participam 

regularmente nesses campeonatos de 200 para 250 euros.

Às associações desportivas com outras valências de relevante 

interesse municipal, como grupos etnográficos ou outros, passam 

a receber por cada valência entre 350 e 1500 euros.  Até agora o 

valor máximo era de 350 euros.

Apoios financeiros 
ao associativismo aumentam de 
450 mil euros para 700 mil euros

município reduz impostos
e prescinde de 2,6 milhões 
em favor das famílias
e empresas

Na ordem de trabalhos da primeira 

Assembleia Municipal de 2023 estará 

uma proposta de primeira revisão 

ao Orçamento Municipal 2023 e 

Grandes Opções do Plano de forma 

a incorporar o saldo de gerência de 

2022 (€17,3 milhões de euros), que irá 

permitir a execução de investimentos 

fundamentais.

Em causa estão projetos como a 

Ecopista do Tâmega, a requalificação 

da Casa dos Arcos, da zona envolvente 

à  Estação do Juncal, do Largo da 

Livração, a construção da ETAR e redes 

de água e saneamento em Avessadas e 

Rosém, a segunda fase do alargamento 

da Rua do Castelinho e a requalificação 

da Feira do Marco, entre outros. 

Reforçadas serão ainda as verbas 

para a requalificação de escolas e 

equipamentos desportivos municipais, 

para as obras de proximidade (+850 mil 

euros) e para as transferências para as 

Juntas de Freguesia (+425 mil euros), 

associações (+440 mil euros) e para as 

famílias (+100 mil euros) através dos 

apoios sociais.

Com a incorporação do saldo de 

gerência, o Orçamento 2023 passará a 

ser de 64 milhões de euros.

Orçamento
reforçado em 

17,3M€
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Entre os dias 1 de dezembro e 8 de janeiro, o 

Marco de Canaveses foi “Cidade Natal”. No 

total foram mais de trinta as iniciativas que 

trouxeram magia e o espírito natalício ao 

centro da cidade, numa agenda que contou 

com concertos, mercado de natal, workshops, 

teatro, exposições, artesanato, animação de 

rua e diversões para as crianças.

O concerto dos UHF no Emergente foi o 

grande destaque do programa, que incluiu 

ainda concertos de Natal, com a Banda 

de Música de Vila Boa de Quires, e de 

Ano Novo, com a Artâmega, um Mercado 

de Natal e o espetáculo de patinagem “A 

Pequena Sereia”.

“O balanço que fazemos desta edição do 

Marco Cidade Natal é muito positivo. 

Preparámos um programa completo e 

diversificado a pensar nos marcueses, mas 

que pudesse também atrair visitantes de 

outros concelhos, e a adesão foi bastante 

positiva. As várias atividades que o 

Município promoveu contribuíram 

ainda para dinamizar o comércio local 

e por isso estamos muito satisfeitos”, 

sublinhou Cristina Vieira, Presidente da 

Câmara Municipal.

A programação do Marco Cidade Natal 

foi desenvolvida pelo Município e incluiu 

atividades em parceria com a Associação 

Empresarial do Marco, Associação 

dos Artesãos do Marco de Canaveses, 

Artâmega, Banda de Música de Vila Boa 

de Quires e Academia de Patinagem do 

Marco. 

INAUGURAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO DE NATAL
O programa do Marco Cidade Natal 

começou com a inauguração da 

iluminação natalícia no dia 1 de 

dezembro. Todas as ruas do perímetro 

da cidade foram iluminadas, juntando-

se música ambiente junto das lojas de 

comércio local. 

TEATRO INFANTIL 
“BZZZOIRA MOIRA“ 
No dia 1 de dezembro foi também 

apresentado o teatro infantil “Bzzzoira 

Moira” no Emergente. O espetáculo foi 

apresentado pelo Teatro e Marionetas de 

Mandrágora.
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WORKSHOPS NA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
A Biblioteca Municipal Poeta Joaquim 

Monteiro acolheu três workshops com 

temáticas relacionadas com o Natal. Estas 

atividades decorreram ao sábado de manhã 

e tiveram a participação de várias crianças.

ANIMAÇÃO DE RUA 
Ao longo dos vários fins-de-semana de 

dezembro, houve animação nas ruas 

da cidade, com duendes, distribuição 

de balões, pipocas e algodão doce, 

pinturas faciais e momentos musicais 

proporcionados pela Banda de Música de 

Vila Boa de Quires.

PRESÉPIOS ALADOS
Entre os dias 5 de dezembro e 7 de janeiro, esteve 

patente no Emergente a exposição “Presépios Alados”, 

de Fernando Costa e João Costa.  No dia 10 de dezembro 

foi ainda realizado um workshop sobre o tema.

CONCERTO UHF
Um dos destaques da programação de Natal foi o 

concerto dos UHF no Emergente, intitulado “Podia 

Ser Natal”. Neste espetáculo os UHF juntaram os 

seus clássicos, como “Cavalos de Corrida”, ”Rua do 

Carmo” ou “Menina Estás à Janela”, em acústico, ao 

cancioneiro internacional de Natal.

CONCERTO DO CORO DE PAIS E 
AMIGOS DA ARTÂMEGA
Em mais um momento musical do programa 

de Natal do Marco de Canaveses, o Emergente 

acolheu, no dia 15 de dezembro, um concerto do 

Coro de Pais e Amigos da Artâmega.

MERCADO DE NATAL
Entre os dias 16 de 23 de dezembro, o Município 

promoveu o Mercado de Natal, em parceria com 

a Associação dos Artesãos do Marco. O espaço 

esteve montado na Alameda Dr. Miranda da Rocha 

e acolheu vários momentos musicais, de animação 

infantil e um total de sete workshops.

PROJETO PAUTA MUSICAL
No dia 17 de dezembro, o Projeto 

Pauta Musical promoveu um espetáculo de Natal com 

os seus alunos no Emergente Centro Cultural.

CONCERTOS DE NATAL
O Município promoveu dois concertos de Natal em 

parceria com a Banda de Música de Vila Boa de Quires. 

O primeiro realizou-se no dia 17 de dezembro no Centro 

Sociocultural de Tabuado e o segundo no dia 23 de 

dezembro, no Emergente, com a Orquestra Juvenil.

CONCERTO DE ANO NOVO
A programação do Marco Cidade Natal encerrou no 

dia 8 de janeiro com o tradicional concerto de Ano 

Novo promovido pela Artâmega no Sítio da Torre, na 

freguesia de Banho e Carvalhosa.

NATAL NA RUA
A iniciativa “Natal na Rua” contou com a participação 

dos alunos das EB1 e Jardins de Infância, que decoraram 

Árvores de Natal recorrendo a materiais reutilizáveis. 

Os trabalhos realizados foram depois expostos no centro 

da cidade e nas várias freguesias do concelho.

CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL
A Associação Empresarial do Marco, em parceria com 

o Município, voltou a promover o concurso de montras 

de Natal. Esta iniciativa teve como objetivo estimular 

e valorizar o comércio tradicional, tornando-o mais 

atrativo durante a quadra natalícia.

ESPETÁCULO “A PEQUENA
SEREIA EM PATINS”
A Academia de Patinagem do Marco promoveu o 

espetáculo “A Pequena Sereia em Patins” no Pavilhão 

Bernardino Coutinho. No total foram realizadas 

quatro sessões: duas abertas ao público e duas 

dedicadas aos alunos das escolas do concelho.

FÉRIAS ANIMADAS NA 
BIBLIOTECA
Entre os dias 19 e 22 de dezembro, um total de 

40 jovens participaram nas Férias Animadas 

na Biblioteca.  O programa de atividades 

incluiu a dinamização de workshops, oficinas 

criativas, cinema, experiências multimédia, 

Horas do Conto, jogos e ainda uma visita ao 

Museu Carmen Miranda.
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TALKSH
OW

com Tiago David

um ano de conversas e 
o regresso em fevereiro
TEXTO TIAGO DAVID

Foi no final de novembro de 2021 que tudo 

começou a nascer. Depois de uma conversa 

para troca de ideias e apresentação de 

projetos, nasceu o talk show no Emergente. 

Ainda sem nome e sem cenário, começámos 

a traçar ideias e a pensar em possíveis 

convidados. O primeiro “sim” chegou da 

Maria Botelho Moniz, da TVI. Depois, 

Diogo Piçarra, Noble, Saul Davies [James] e 

assim sucessivamente. 

Foram 12 meses de grandes conversas, música, 

muitas gargalhadas e algumas, mas poucas, 

lágrimas. Todas as noites foram especiais, foram 

diferentes e únicas.  Foi uma viagem especial 

porque todos os que encheram o Emergente, 

estiveram sempre desse lado. Fomos uma equipa, 

recebemos e conversámos com os convidados.

O primeiro grande desafio foi a escolha do nome, 

mas, em equipa conseguimos. O cenário, pensado 

e preparado pela Novibelo, conquistou-nos e foi 

amor à primeira vista. Depois, juntaram-se vários 

parceiros: Bodeguita Do Bom Retiro, Quinta de 

Santo António, Copacabana, SAPO e Comic Con 

Portugal.

O arranque não poderia ter corrido melhor: 

sala cheia e a noite de conversa e música 

foi surpreendente. Muitas histórias, muitas 

gargalhadas, boas perguntas do público e um 

ambiente acolhedor para todos.

Com Diogo Piçarra, estava dado o mote e tom 

para os 11 meses que se seguiram, sempre com 

momentos únicos e surpreendentes. Durante o 

ano, recebemos também a atriz Sónia Balacó, 

Edmundo Inácio, Roberta Medina (que tirou 

“folga” durante os preparativos do Rock in Rio 

para visitar Marco de Canaveses), Noble, Maria 

Botelho Moniz, Helton, Miguel Magalhães & 

Mariana Guerra, Saul Davies (músico da mítica 

banda James), Os Azeitonas, João Seabra, Pedro 

Gonçalves, Zé Amaro, Nuno Ribeiro, João 

Fernando Ramos, Avi Nash (ator de “The Walking 

Dead”), The Good Habits e Jimmy P - e tantos mais 

ficaram na “lista” para se sentarem no nosso sofá.

No final de todas as conversas, quando as luzes 

se desligavam, todos os convidados confessaram 

que ficaram surpreendidos com a conversa, 

com as perguntas do público, com o ambiente 

descontraído e acolhedor. E todos gostaram de 

conhecer e descobrir um pouco do Marco de 

Canaveses e prometem voltar - para conversar, 

para cantar ou para umas férias.

Agora, aproxima-se a segunda temporada, 

com muitas e boas conversas. Vamos 

continuar a ser a “sala de estar” onde os 

convidados se sentem à vontade para 

partilhar e onde todos podem conversar e 

fazer perguntas sem filtros: porque o “The 

Emergente Show” é feito por nós.

As novidades vão chegar em breve e 

prometemos muitas mais surpresas. 

Esperamos pelas suas perguntas para 

continuar a fazer crescer a sua coleção de 

canecas especiais do “The Emergente Show”.

A segunda temporada do talk show estreia-

se em fevereiro, no Emergente Centro 

Cultural, e vai ser uma “festa”. Encontramo-

nos no sítio do costume, à hora de sempre.
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promoveram património 
cultural do concelho
Entre os meses de setembro e novembro, o Município 

promoveu, com a Associação dos Artesãos do Marco de 

Canaveses, as Oficinas “Palha Fidalga”, cinco workshops 

que tiveram como objetivo transmitir conhecimento 

sobre esta tradição típica do concelho.

“A iniciativa é muito enriquecedora e bastante útil 

para a Associação de Artesãos do Marco no que diz 

respeito aos conceitos abordados relacionados com a 

promoção da Palha Fidalga. Esta é também a valoriza-

ção de um produto que faz parte do nosso património 

material e imaterial e representa a herança cultural 

das gerações passadas”, referiu a Presidente Cristina 

Vieira aquando da primeira oficina, intitulada “Centeio 

- Introdução à Cultura”.

As Oficinas, que decorreram no Emergente Centro 

Cultural, abordaram ainda os temas “Seleção - da Anda-

deira à Fidalga”, “Trança”, “Costura” e “Palha Fidalga, da 

tradição à inovação”.De forma a assinalar o centenário do nascimento 

de José Saramago, que se celebrou a 16 de 

novembro, o Município preparou um programa 

de atividades, que decorreram no Emergente.

O programa abriu com a inauguração da 

exposição “Voltar aos passos que foram dados”, 

seguindo-se a visualização da curta-metragem “A 

Maior Flor do Mundo” e a apresentação do livro 

“Contos sem Pontos”. No dia 24 de novembro foi 

ainda exibido o filme “O Homem Duplicado”, de 

Dennis Villeneuve.

As atividades foram promovidas pela Biblioteca 

Municipal Poeta Joaquim Monteiro em parceria 

com o Caerus – CLDS 4G, CineClube do Marco, 

Agrupamento de Escolas n.º1 de Marco de 

Canaveses e Fundação José Saramago.

Programa cultural assinalou 

Centenário de
José Saramago 

dolmen promove
produtos locais no
museu carmen miranda
O Museu Carmen Miranda  acolhe, desde outubro, 

o novo centro de promoção de produtos locais 

da Dolmen. O espaço é cedido pelo Município à 

cooperativa de desenvolvimento regional e reforça 

a estratégia de promoção territorial e de apoio à 

produção local que as duas entidades mantém 

como objetivo comum.

O presidente da Dolmen, Gabriel Carvalho, 

destacou que “um aspeto muito importante do 

nosso trabalho é. a promoção do produto local, 

o que nasce no território. Nada melhor do que 

fazê-lo aqui, no Museu Carmen Miranda, um 

museu que tem um potencial imenso, um potencial 

internacional”.

Desta forma, a Câmara Municipal e a Dolmen 

consolidam o apoio aos produtores e artesãos locais, 

na comercialização e escoamento dos seus produtos.

coleção
carmen miranda
Agora já pode adquirir, no Museu Carmen 

Miranda, as diferentes peças “Carmen Miranda”, 

da Vista Alegre, uma coleção lançada pela 

Câmara Municipal.
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DESPORTO

A Gala do Desporto 2022 distinguiu aqueles que 

elevaram o nome do concelho e desempenharam 

um papel preponderante no desenvolvimento do 

desporto nos últimos três anos.

O evento, organizado pelo Município, decorreu 

no Pavilhão Bernardino Coutinho, no dia 26 de 

novembro, e homenageou 86 agentes desportivos 

marcuenses das modalidades de andebol, kempo, 

karaté, kickboxing, atletismo, bodyboard, ciclismo, 

columbofilia, culturismo, motociclismo, futebol, 

futsal, hóquei em patins, patinagem, pesca desportiva, 

tiro com arma de caça, ténis em cadeira de rodas e 

trail que alcançaram conquistas de relevo entre os 

anos de 2020 e 2022.

dO desporto
homenageou campeões 
marcuenses

“O empenho e determinação dos nossos 

desportistas deram prestígio ao Marco de 

Canaveses e permitiram elevar o nome do nosso 

concelho bem longe. Estamos-lhes gratos por esse 

contributo e quisemos publicamente manifestar 

essa gratidão na Gala do Desporto 2022”, afirmou a 

Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira.

Para o Vereador do Desporto, Pedro Pinto, “a 

dimensão da Gala do Desporto demonstrou a 

qualidade do trabalho e o talento que existe no 

nosso concelho. A homenagem que prestámos 

aos 86 agentes desportivos foi um ato de 

reconhecimento a quem elevou o Marco de 

Canaveses a um patamar maior, mas não posso 

deixar de lembrar também o trabalho de todos 

agentes desportivos deste concelho. São inúmeros 

os dirigentes e técnicos que dão suporte aos 

atletas, quase sempre de forma graciosa, e em 

prejuízo da sua vida pessoal e familiar. A todas 

estas mulheres e homens, a Câmara Municipal 

agradece profundamente”.

HOMENAGEADOS

RUI TEIXEIRA

CLARA SILVA

DIANA FERREIRA

FRANCISCO CUNHA

GABRIEL VIEIRA

GUILHERME PINTO

LUCAS CORREIA

JORGE SOUSA

MARIA MADUREIRA

MARIA MANUEL LOPES

MARIA PINTO

PEDRO CORREIA

TOMÁS GOMES

VICENTE AZEVEDO

VÍTOR FERREIRA

ANA TEIXEIRA

DIOGO ALVES

SERENA VIEIRA

ALEXANDRE ILVA

BUTVILOVSKYY

JORGE MADUREIRA

MARTA TEIXEIRA

ARCA

MARIANA COSTA

DIANA PEREIRA

FÁBIO BARBOSA

MARIANA QUEIRÓS

RICARDO MOREIRA

ROSA MADUREIRA

TIAGO PEREIRA

IVAN SILVA

LARA SILVA

EMANUEL ROCHA

CARLOS AGUIAR

HUGO NOGUEIRA

JOAQUIM PINTO

MATILDE MOREIRA

PEDRO PINTO

HÉLDER ANTUNES

HÓQUEI CLUBE DO MARCO

ARCÉLIO COUTO

DANIEL FERREIRA

FÁBIO MAGALHÃES

FERNANDO FERREIRA

GUSTAVO GAUDÊNCIO

JANAINA SOUSA

JOEL VIEIRA

NORBERTO TEIXEIRA

NUNO PEREIRA

PEDRO BIANCHI PRATA

RUI FERREIRA

VÍTOR QUEIRÓS

ASAS DO TÂMEGA B

BRUNO FERREIRA

FÁBIO VALADARES

PEDRO & BRUNO

NUNO SILVA E
“JAIRO D’ALÉM”
DA COUDELARIA

LUÍS ALMEIDA

GUILHERME VINAGRE ACADEMIA DE PATINAGEM
DO MARCO

BERNARDO PEREIRA

MARIANA PEREIRA

AMADORES DE PESCA

DO MARCO

ANTÓNIO SILVA

JOÃO PEREIRA

JOÃO SANTANA

JOSÉ JORGE SOUSA

LUANA MAGALHÄES

PEDRO FERREIRA

RUI LINHARES

GISELA SOUSA

HUGO GONÇALVES

MARGARIDA SOUSA

PAULA SOARES

CLUBE DE CAÇADORES
DO MARCO

EUGÉNIO CARVALHO

JOSÉ FERREIRA

MARCO AFONSO

JOSÉ SOUSA

AD CONSTANCE

AD MARCO 09

ARC SÃO LOURENÇO

DO DOURO

FC ALPENDORADA

GD PENHA LONGA

MAURELES FC

JOÃO MENDES

TELMO MONTEIRO

ARTES MARCIAIS

ANDEBOL

ATLETISMO

CANOAGEM

CULTURISMO

CICLISMO

HÓQUEI EM PATINS

MOTOCICLISMO

COLUMBOFILIA

EQUITAÇÃO

BODYBOARD PATINAGEM ARTÍSTICA

PESCA DESPORTIVA

TRAIL

TIRO COM
ARMAS DE CAÇA

TÉNIS EM CADEIRA
DE RODAS

FUTEBOL

FUTSAL

O Município apela a todas as associações, 

dirigentes e atletas que remetam a 

informação sobre as respetivas conquistas 

para o email desporto@cm-marco-canaveses.

pt de forma a serem avaliadas e incluídas na 

Gala do Desporto 2023.
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DESPORTO

As albufeiras do rio Tâmega, em Sobretâmega/Marco e 

Alpendorada, são cada vez mais o palco preferido das 

associações de Canoagem e Remo para a realização 

de provas. São mais de mil os atletas que anualmente 

competem nas águas marcuenses em provas que 

contam com o apoio do Município.

“Os desportos de natureza são estratégicos para nós, 

tanto na montanha como no rio, e por isso temos 

vindo a manifestar cada vez mais interesse em acolher 

provas regionais, nacionais e até internacionais e 

intensificar os respetivos apoios”, explica Pedro Pinto.

Em dezembro, na Maratona Internacional Eurorregião, 

organizada pela Associação de Canoagem do Norte 

de Portugal e pela Federación Galega de Piragüismo, 

com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, 

participaram 14 clubes portugueses e espanhóis, com 

mais de 200 atletas masculinos e femininos.

Em janeiro, a Regata de Fundo Jovem em Remo, 

organizada pela Associação de Remo do Norte, juntou 

quase 200 atletas.

Ainda este ano, em março, o Marco de Canaveses 

volta a receber o Campeonato Regional de Fundo, em 

Canoagem, prova que em 2022 contou com 23 clubes e 

um total de cerca de 700 atletas, numa competição do 

calendário da Federação Portuguesa de Canoagem.

Estas organizações têm merecido o 

reconhecimento dos dirigentes e técnicos das 

respetivas associações, que elogiam os excelentes 

planos de água e o interesse do Município em 

promover estas modalidades através dos apoios 

financeiros e logíticos.

Além das provas, o Município promove ainda a 

prática da Canoagem com as escolas Municipais 

de Desporto, em parceria com a Associação de 

Canoagem do Norte de Portugal.

é o palco preferido
das modalidades
náuticas

rio tâmega

A freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles 

recebeu, no dia 20 de novembro, a 1.ª Superliga de 

Ciclocrosse da Associação de Ciclismo do Porto.

A prova foi organizada pela Associação Desportiva 

Portocarreiro, com o apoio do Município do 

Marco de Canaveses, e contou com a presença do 

Vereador Nuno Pinto.

No ano de 2022, para além da Superliga de Ciclocrosse, 

o Parque Desportivo da AD Portocarreiro acolheu ainda 

a 4.ª Taça Regional XCO da Associação de Ciclismo do 

Porto, que se disputou no mês de junho.

Realizou-se no dia 13 de novembro a primeira edição do Trail do Marco, uma 

prova de trail running e caminhada, organizada pela Associação Desportiva 

do Marco 09 e que contou com apoio financeiro e logístico do Município.

A prova contou com a participação de 707 atletas e, além da vertente 

de competição, teve como objetivo a divulgação do concelho e das suas 

potencialidades naturais, com percursos que passaram pelas margens do rio 

Ovelha e pela cidade do Marco.

O Trail do Marco contou ainda com o apoio institucional das juntas de 

freguesia do Marco, Tabuado e Várzea, Aliviada e Folhada.

juntou mais de
700 atletas

Superliga de CiclocrossE 
disputou-se em Vila Boa de Quires 
e Maureles



34 O MEU MARCO 35REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES

Visitas aos treinos de formação
promovem proximidade 
entre Município e 
associações

O Vereador Pedro Pinto está a realizar um conjunto 

de visitas aos treinos das equipas de formação do 

concelho, com o objetivo de promover uma maior 

proximidade entre o Município e as associações.

“Com estas visitas pretendemos conhecer melhor 

a realidade das associações do nosso concelho. 

Queremos perceber quais são as suas necessidades 

para, dessa forma, melhorarmos também as 

condições de treino e da prática desportiva dos 

nossos jovens”, explicou o Vereador Pedro Pinto.

Até ao momento foram visitados os treinos 

de andebol e futsal da ARCA; de atletismo do 

Estrelas do Marco de Canaveses; de basquetebol 

do Núcleo de Basquetebol do Marco, promovido 

pela Zora; de futebol da AD Marco 09, da ARC 

São Lourenço do Douro, do FC Vila Boa do Bispo, 

do FC Alpendorada e da ADC Várzea do Douro; 

de futsal do GD Magrelos; de hóquei em patins do 

HC Marco e da ACD Casa do Povo de Vila Boa do 

Bispo; de karaté da Escola de Karate-do Marco de 

Canaveses; de kempo do GD Feira Nova e de Viet 

Vo Dao da Associação de Artes Marciais Orientais 

do Marco de Canaveses.

Estas visitas aos treinos de formação inserem-se 

no âmbito de uma política de proximidade que o 

Município está a implementar e vão continuar ao 

longo do ano de 2023.

DESPORTO

O convívio e a prática desportiva são fundamentais para 

o desenvolvimento saudável dos mais jovens. Nesse 

sentido, o Município promove o programa Desporto 

Escolar Municipal com várias competições, em várias 

modalidades, com os alunos das escolas do concelho, e 

ainda um torneio de professores e funcionários.

As competições de alunos estão a ser disputadas ao longo 

do ano letivo 2022/2023 e neles participam estudantes 

da EB 2,3 de Alpendorada, EB 2,3 Carmen Miranda, 

EB 2,3 de Sande, EB 2,3 de Toutosa, Escola Secundária 

de Alpendorada e Escola Secundária do Marco de 

Canaveses.

O primeiro Torneio Municipal de Alunos foi o da 

modalidade de voleibol, que se disputou na Escola 

Secundária do Marco de Canaveses, no dia 13 de 

dezembro, e contou com um total de cerca de 120 

participantes.

Seguiu-se o Corta-Mato Municipal de Alunos, 

disputado a 27 de janeiro no Estádio Municipal do 

Marco de Canaveses, com 220 alunos. Nesta prova, 

para cada escalão e género, cada escola inscreveu os 

seis melhores alunos do corta-mato interno.

Para os próximos meses estão ainda previstos 

torneios nas modalidades de ténis de mesa e 

badminton, na EB 2,3 de Alpendorada, de futsal, na 

EB 2,3 Carmen Miranda, e de basquetebol, na EB 2,3 

de Sande.

O Município está também a promover o Torneio 

Municipal de professores e funcionários, em 

futsal masculino e voleibol feminino, com início 

agendado para março.

Desporto Escolar
Municipal fomenta
atividade física
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“campo de basquetebol 3x3”
e “pavilhão da juventude”
vencem orçamento participativo jovem 2022
Um “Campo de Basquetebol 3x3” e o “Pavilhão da 

Juventude” foram, respetivamente, a primeira e segunda 

propostas mais votadas da edição 2022 do Orçamento 

Participativo Jovem.

João Pedro Pereira, da freguesia do Marco, apresentou 

a proposta que se baseia na construção de um campo de 

basquetebol 3x3 com medidas e tabela oficiais e com uma 

ilustração pintada por um artista local. Esta proposta 

recolheu um total de 98 votos (75% da votação).

A segunda proposta mais votada foi a de Ana Sofia 

Loureiro, de Vila Boa de Quires e Maureles, com um 

total de 23 votos (18%). Esta proposta prevê a criação de 

um espaço para promover o diálogo sobre Juventude 

e Sustentabilidade no Marco de Canaveses, em que os 

jovens possam dialogar e expor o seu ponto de vista sobre 

estas temáticas, permitindo ainda a possibilidade de se 

realizarem nele exposições ao ar livre e de funcionar como 

miradouro para a cidade do Marco.

Pedro Pinto, Vereador do Município, felicitou 

os autores das propostas vencedoras e todos 

os participantes. “Destaco o aumento do 

número de votantes em comparação com as 

edições anteriores, o que mostra que os jovens 

estão cada vez mais envolvidos com o OPJ e 

motivados a participar no desenvolvimento do 

concelho”, referiu ainda o autarca.

JUVENTUDE
marco distinguido como

“município amigo 
da juventude”

Símbolos da Jornada 
Mundial da Juventude
já passaram no Marco
Os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ), passaram por diversas instituições do 

concelho, entre elas a Câmara Municipal.

“A passagem destes Símbolos tem um significado 

muito especial, e traz a todos os marcuenses os 

sinais da juventude, de esperança, de alegria, de 

paz”, disse Cristina Vieira, na receção nos Paços do 

Concelho.

A Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora 

passaram pelo Santuário do Menino Jesus de Praga, 

em Avessadas, pela Fundação Santo António, em 

Vila Boa do Bispo, pela Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão com passagem pela GNR, Cruz 

Vermelha Portuguesa, Centro Social e Paroquial 

da Vila de Alpendurada, Cercimarco e Centro 

Interparoquial de Evangelização (CIEV).

A Jornada Mundial da Juventude 2023, que vai 

decorrer em Lisboa de 1 a 6 de agosto, será o maior 

encontro de jovens do Mundo.

A FNAJ - Federação Nacional das Associações 

Juvenis atribuiu ao Município do Marco de 

Canaveses o “Selo de Município Amigo da Juventude”, 

que reconhece o comprometimento com os jovens 

e as suas organizações para a implementação de 

políticas de Juventude.

“No Município do Marco de Canaveses estamos 

comprometidos com a implementação de políticas 

a pensar nos nossos jovens, nomeadamente com 

o Conselho Municipal da Juventude, com o apoio 

ao associativismo juvenil, através da promoção 

do Orçamento Participativo Jovem todos os anos 

e a organização do Festival da Juventude de 

Montedeiras, que iremos retomar em 2023. Esta 

distinção é o reconhecimento do bom trabalho 

que temos desenvolvido e que iremos continuar 

a desenvolver, sempre a pensar no melhor para 

os nossos jovens”, referiu o Vereador Pedro Pinto, 

responsável pelo Pelouro da Juventude.

Em 2023, o Município vai manter a verba de 

40 mil euros para executar as duas propostas 

mais votadas do OPJ, continuando dessa 

forma a promover o maior Orçamento 

Participativo Jovem da região.
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EMPREENDEDORISMO

O “Projeto de Regulamento Municipal de 

Incentivo ao Investimento – Iniciativa 

Geradora Marcuense”, aprovado pelo 

Município e em fase de discussão pública, 

contempla apoios e benefícios de natureza 

fiscal ou outros, tais como reduções e 

isenções a empresas que desenvolvam 

investimentos, geradores de riqueza e 

emprego, e que mantenham a sua atividade 

no concelho.

Para o Vereador Nuno Pinto, “este 

Regulamento vem colmatar uma grande 

necessidade de décadas, sem nunca 

obter resposta, e pretende definir, de 

forma sistemática e objetiva, as medidas 

e mecanismos de apoio e incentivo ao 

investimento no concelho, para os projetos 

definidos como de interesse Municipal. É 

também estratégia de desenvolvimento 

económico definida no projeto 

MarcoInvest”.

Este Projeto de Regulamento Municipal 

é destinado a todas as empresas com um 

investimento mínimo de 150 mil euros e 

que criem, pelo menos, 5 postos de trabalho 

por tempo indeterminado.

câmara vai criar mais incentivos ao

Os critérios de determinação dos benefícios 

também impõem que a empresa demonstre um 

volume de exportação igual ou superior a 30% 

do volume do negócio, que apresente projetos 

baseados na neutralidade carbónica e eficiência 

energética e que visem a introdução de novas 

tecnologias para o desenvolvimento dos produtos.

investimento no concelho ESPAÇOS DE COWORKING
A PREÇOS ACESSíveis 

O Espaço MarcoInvest oferece ainda um espaço de 

coworking com 14 postos de trabalho individuais 

disponíveis por 25,24€ por mês (IVA inc.).

Nos gabinetes ou no espaço de coworking, 

existe acesso livre a uma sala de reuniões, sala 

de conferências e copa, e ainda serviços de 

telecomunicações e limpeza.

O Espaço MarcoInvest procura criar um 

ambiente informal, descontraído e moderno de 

partilha e colaboração entre os seus utilizadores, 

fomentando o networking e a criação de 

sinergias no desenvolvimento dos seus projetos.

Uma das componentes da estratégia de 

desenvolvimento económico do Município 

é o Espaço MarcoInvest, onde a Câmara 

Municipal disponibiliza  espaços de incubação 

e de coworking equipados com todo o material 

necessário para receber empreendedores, com 

acesso a um conjunto de serviços de suporte à 

sua atividade, nomeadamente apoio técnico e 

especializado pelo Gabinete MarcoInvest.
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Voltou a gerar mais de 1 milhão de 
euros em compras no comércio local
A edição de Natal 2022 do Concurso 

“Marcoense Como Nós”, promovido pelo 

Município e pela Associação Empresarial 

do Marco de Canaveses, gerou um milhão 

e 14 mil euros em compras nos 222 

estabelecimentos comerciais que aderiram 

à iniciativa, num total de 16.463 cupões 

submetidos a concurso.

“Agradeço a todos os que, uma vez mais, se 

envolveram e participaram neste concurso, 

estabelecimentos comerciais aderentes e 

marcuenses em geral, aos quais se deve o 

sucesso desta iniciativa. 

Tal como nas edições anteriores, o “Marcoense 

Como Nós” ajudou a gerar um volume de 

negócios significativo na economia local, 

que comprova a importância deste concurso 

na dinamização do comércio no Marco de 

Canaveses”, sublinhou o Vereador Nuno Pinto, 

responsável pelo Pelouro do Desenvolvimento 

Económico.

O Presidente da AE Marco, Manuel Ferreira, 

destacou a forte adesão dos estabelecimentos 

comerciais a esta edição do Concurso. 

“Mais uma vez voltámos a ter mais de 200 

comerciantes a aderir ao “Marcoense Como 

Nós”. Eles têm sido parte fundamental para 

o sucesso do concurso ano após ano e, por 

isso, lhes deixo o meu agradecimento. Espero 

ainda que os prémios distribuídos façam a 

diferença nas famílias e contribuam para o 

fortalecimento dos negócios marcuenses”.

EMPREENDEDORISMO

A edição de Natal 2022 

do Concurso “Marcoense 

Como Nós” distribuiu 

prémios entre os 200€ 

e os 1.000€, num valor 

total de 10.000€. 

Em 2021, o número de empresas no 

Marco de Canaveses cresceu 9% face 

ao período pré-pandemia.

Em 2021, as empresas marcuenses 

geraram  1,983 milhões de euros em 

volume de negócios.

A economia marcuense exportou 161 

milhões de euros em 2021.

1 em cada 5 empresas marcuenses 

exportam os seus produtos.

87% das exportações marcuenses são 

para a União Europeia.

O valor acrescentado bruto pelas 

empresas marcuenses cresceu 13% 

face ao período pré-pandemia.

O setor da construção representa 29% 

da economia marcuense.

A metalomecânica é um dos setores 

de atividade mais dinâmicos, tendo 

aumentando o seu volume de negócios 

em 30% entre 2019 e 2021.

As atividades ligadas às Tecnologias 

de Informação e Comunicação viram 

o seu volume de negócios crescer 56% 

em dois anos.

Em 2021, criaram-se 154 novas 

empresas em Marco de Canaveses.

Indicadores Económicos

marco invest 2021

O IAPMEI distinguiu 32 empresas marcuenses com 

o Estatuto PME Excelência’21, mais 13 do que na 

edição de 2020.

“É com grande orgulho e satisfação que assistimos 

ao crescimento do número de empresas marcuenses 

no restrito grupo de PME de maior sucesso em 

Portugal. Estas empresas, os seus empresários, bem 

como todos os seus funcionários merecem o nosso 

reconhecimento e admiração pelo seu contributo 

na criação de emprego e pelo desenvolvimento do 

nosso concelho, especialmente num período tão 

conturbado como aquele que temos vivido nos anos 

mais recentes”, declara Nuno Pinto, Vereador do 

Município do Marco de Canaveses com o Pelouro do 

Desenvolvimento Económico. 

As PME Excelência são selecionadas em 

reconhecimento do seu desempenho e mérito e do 

respetivo contributo para os resultados da economia, 

nomeadamente pela sua demonstração de robustez 

e resiliência. Tendo por base as melhores notações 

de rating e indicadores económico-financeiros, o 

estatuto PME Excelência é atribuído pelo IAPMEI e 

pelo Turismo de Portugal (no caso das empresas do 

Turismo) em parceria com um conjunto de bancos 

parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua.

Conheça as empresas distinguidas aqui:

PME
EXCELÊNCIA 
AUMENTAM DE 19 PARA 32

FAÇA SCAN
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“Os acordos que assinamos são 

históricos pois representam 

aumentos muito significativos na 

transferência de verbas do Município 

para as juntas de freguesia para 

que estas possam prestar cada 

vez melhores serviços públicos 

à população”, realça a Presidente 

da Câmara Municipal. Cristina 

Vieira acrescenta ainda que “estes 

contratos representam também a 

transferência formal e definitiva de 

mais competências para a esfera das 

Juntas e o reforço da importância 

do trabalho de proximidade dos 

senhores presidentes”.

Juntas com mais dinheiro 
para limpeza de vias e 
outras manutenções
A Câmara Municipal aumentou em 60% as transferências 

para as Juntas de Freguesia ao abrigos dos Acordos de 

Execução, cujas verbas se destinam a serviços como 

limpezas de vias, gestão de feiras e mercados, manutenção 

de edifícios escolares e espaços envolventes, mobiliário 

urbano e espaços verdes.

Para estes serviços, entre 2022 e 2025, vão ser 

transferidos 3,3 milhões de euros (830 mil euros/ano), 

quando os anteriores contratos (entre 2018 a 2021) 

perfizeram transferências no valor de 2,07 milhões de 

euros (cerca de 520 mil euros/ano).

Este aumento deve-se em grande medida ao enorme 

reforço de verbas que vão ser destinadas à limpeza de 

vias. A Câmara Municipal passa de 393,41€ para 593€ o 

valor por quilómetro a transferir às Juntas de Freguesia.

OBRAS E URBANISMO

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai adquirir 

as instalações da extinta Electro Moagem do Marco. 

Aquelas instalações foram avaliadas em 3,4 milhões 

de euros, contudo, atento o uso a conferir ao referido 

equipamento e o interesse público subjacente, após 

negociações, foi possível avançar com o justo valor de 

alienação no montante 1,7 milhões de euros.

A Autarquia pretende transformar aquele complexo num 

espaço multifacetado, que vai englobar um novo polo de 

desenvolvimento, capaz de dar resposta em três eixos 

fundamentais da intervenção do Município: economia, 

ensino e formação e cultura.

O imóvel irá acolher uma academia profissional e uma 

escola de ensino pós-secundário, conferentes de diploma 

de especialização tecnológica, previstas na Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do 

Tâmega e Sousa. O Município não possuía instalações 

adequadas para este efeito, sendo este um dos objetivos 

para a aquisição da infraestrutura.

Na área económica, prevê-se a criação de um polo 

de inovação e empreendedorismo para incubação e 

aceleração de empresas sob o domínio do MarcoInvest.

A Câmara Municipal pretende ainda instalar no 

mesmo edifício a antena local da Agência de 

Investimento do Tâmega e Sousa que está em 

processo de constituição no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal, delineando a partir daí a estratégia 

de atração e fixação de investimento no concelho.

A componente cultural do projeto deve ser 

assegurada por um polo destinado às indústrias 

culturais e criativas, de modo a acolher projetos e 

iniciativas empresariais que surjam, designadamente, 

nas áreas das artes performativas, do design, da 

moda e do multimédia. Prevê também a construção 

de um anfiteatro capaz de albergar largas centenas de 

pessoas.

Face à grande dimensão do edificado, esta intervenção 

estratégica poderá acontecer de forma faseada, 

assente num processo dinâmico, com base nos fundos 

comunitários disponíveis e na possibilidade de albergar 

outros projetos estruturantes.

Antiga Fábrica de Moagem
será um polo de desenvolvimento
económico, cultural e de ensino
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OBRAS E URBANISMO

reabilitação da zona
industrial do marco
avança em 2023
A requalificação da Zona Industrial do Marco 

de Canaveses, em Tuías, vai avançar este ano. 

O projeto envolve um investimento de cerca 

de 2,5 milhões de euros e será executado em 

fases distintas. Esta é uma obra enquadrada 

na política de requalificação das zonas 

industriais do concelho, numa perspetiva de 

atração de novos investidores e do reforço da 

competitividade empresarial.

A intervenção no parque industrial prevê, entre 

outros aspetos, a criação de uma via que ligará 

a Avenida Futebol Clube do Porto à Rua Um da 

Zona Industrial com a criação de uma rotunda 

para este novo eixo de ligação que permitirá 

ainda uma melhor regulação do trânsito naquela 

zona; o alargamento dos passeios, com os 

arruamentos existentes mantidos; substituição 

de todos os revestimentos existentes por 

pavimento betuminoso; a beneficiação das 

infraestruturas de drenagem de águas pluviais, 

residuais e iluminação pública.

Adjudicada a obra da nova
sede da Artâmega

No seguimento das intervenções de 

melhoramento das áreas envolventes às estações 

de caminhos de ferro do concelho, a Câmara 

Municipal aumentou a área de estacionamento 

junto à estação ferroviária da Livração. Os 

trabalhos consistiram no alargamento da 

zona previamente existente e a criação de um 

novo patamar, passando a capacidade para 

estacionamento de 45 para cerca de 130 viaturas.

O Município do Marco de Canaveses já adjudicou a 

obra e vai avançar com a remodelação da Fração C do 

Estádio Municipal para acolher a Escola de Música 

Artâmega. A empreitada, que pretende melhorar 

as condições do Edifício Municipal para acolher a 

Escola de Música e das Artes, tem um valor estimado 

em cerca de 952 mil euros e conta com um prazo de 

execução de 18 meses.

A Presidente do Município do Marco de 

Canaveses, Cristina Vieira, refere que “esta 

obra será uma realidade porque este Executivo 

Municipal sempre acreditou no projeto, na 

qualidade e no profissionalismo no Ensino 

da Música, da Dança e do Teatro da Escola 

Artâmega e, por isso mesmo, conseguiu 

garantir uma nova sede para esta Escola, que 

será uma mais-valia para todos e de grande 

importância, do ponto de vista da produção 

cultural, para o nosso Concelho”.

A obra de remodelação prevê a construção de 

oito salas de instrumentos, salas de formação, 

um salão polivalente, uma sala para serviços 

administrativos, uma sala dos professores, 

instalações sanitárias e um auditório.

Capacidade para 
estacionamento na Estação 
da Livração triplicou
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PROTEÇÃO CIVIL

Município pretende implementar
Contrato Local de Segurança

terceira eip
APRESENTADA
Os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses 

já contam com a terceira Equipa de Intervenção 

Permanente (EIP) no quadro da corporação.

A EIP é uma equipa constituída por cinco elementos 

com formação para qualquer ocorrência e de 

resposta imediata. A criação da terceira EIP vem 

reforçar a capacidade de resposta dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, já depois de 

em 2021 os mesmos terem sido reforçados com uma 

segunda equipa semelhante.

Tendo em conta a importância da intervenção 

precoce, o Município do Marco de Canaveses 

pretende implementar um Contrato Local de 

Segurança, que tem como objetivos a redução 

de vulnerabilidades sociais, a prevenção 

da delinquência juvenil, a eliminação de 

fatores que podem originar comportamentos 

criminosos e a redução das assimetrias e 

desigualdades sociais.

A intenção de celebração deste contrato 

com o Ministério da Administração Interna 

foi apresentada aos parceiros do Conselho 

Municipal de Segurança, a quem foram também 

apresentados os cinco eixos em que o Município 

se propõe a intervir com a implementação do 

Contrato Local de Segurança:

       - Combater as Vulnerabilidades Sociais;

       - Prevenção da Delinquência Juvenil e dos       

         Comportamentos Desviantes;

       - Ambiente, Requalificação, Varolização do 

         Património Habitacional e do Espaço Público;

       - Reforçar a Visibilidade Policial e Combater 

          a Insegurança;

       - Combater a Violência no Desporto.

Tal como já acontece em relação às outras duas, 

a Autarquia irá comparticipar em 50% os custos 

decorrentes da remuneração dos elementos desta 

nova Equipa de Intervenção Permanente, ficando 

o restante valor a cargo da Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A criação desta EIP resulta de uma manifestação 

de interesse apresentada pela Câmara Municipal, 

em articulação com os Bombeiros Voluntários do 

Marco de Canaveses, e foi aprovada pela ANEPC.

47

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) do 

Marco de Canaveses aprovou o Plano Municipal de 

Operações para Situações de Intempérie. 

Este plano define em caso de necessidade, todos 

os procedimentos a adotar, de forma coordenada, 

com o objetivo de minimizar os danos de qualquer 

icidente que possa surgir, que envolve um 

conjunto de parceiros como a GNR, Infraestruturas 

de Portugal, a Refer, as Águas do Marco ou a 

E-REDES, entre outros.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, que define as medidas 

necessárias na área da prevenção e 

planeamento, ao nível da definição 

das faixas de gestão de combustível, 

melhoria de caminhos que atravessam 

os espaços rurais, construção de pontos 

de água, sensibilização, e melhoria da 

eficácia do ataque e gestão de incêndios, 

foi aprovado pela Comissão Municipal 

de Gestão Integrada de Fogos Rurais do 

Marco de Canaveses.

Este plano, que tem um planeamento a 

10 anos, tem uma estimativa orçamental 

total de 4.917.030€, sendo que à Câmara 

Municipal cabe assumir cerca de 2 

milhões de euros e o restante valor 

é assumido pelas Infraestruturas de 

Portugal, E.Redes e REN.

Plano Municipal 
de Operações
para Situações de
Intempérie aprovado Defesa da Floresta 

Contra Incêndios com 

investimento
de 4,9M até 2031

REVISTA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES
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SERVIÇOS MUNICIPAIS

Integrada nas iniciativas do Dia Internacional 

Contra a Corrupção, a conferência “Transparência 

e Integridade - Estratégias Municipais”, juntou 

no Emergente um conjunto de dirigentes da 

administração pública e privada com o intuito 

de partilharem experiências sobre boas práticas 

administrativas e prevenção de riscos de corrupção 

e outras infrações e a promoção da concorrência na 

contratação pública.

O evento serviu também para apresentar 

publicamente os instrumentos que compõem o 

plano de cumprimento normativo do Município, 

nomeadamente o Código de Conduta do Município 

de Marco de Canaveses e o Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

O primeiro documento , estabelece regras 

de conduta relacionadas com a ética 

no exercício de funções, acumulação 

de funções e conflito de interesses, 

sendo transversal a todos os eleitos, 

membros dos gabinetes, chefias e demais 

trabalhadores.

O Plano de Prevenção é um documento 

que abrange toda a organização da 

Câmara Municipal e identifica, analisa 

e classifica os riscos e situações que 

possam expor a Câmara Municipal a 

atos de corrupção e infrações conexas, 

implementando medidas que permitam 

impedir a sua ocorrência e que será 

monitorizado internamente e controlado 

pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção, 

entidade administrativa e independente.

Planos Municipais 
anticorrupção
aprovados e apresentados

atendimento nos 
serviços municipais
passa a estar disponível mais 
cedo e à hora do almoço

Os Serviços de Urbanismo da Câmara Municipal 

(nos edifício dos Serviços Técnicos) passou a 

funcionar nos dias úteis em horário contínuo 

entre as 8h30 e as 16h00. Até agora, os serviços 

de atendimento ao munícipe nestes serviços 

abriram às 9h00 e encerravam às 17h30, com 

interrupção entre as 12h30 e as 14h00.

O objetivo desta alteração é adequar os serviços 

da Câmara Municipal às necessidades dos 

munícipes, permitindo que estes possam aceder 

aos serviços fora do horário de trabalho, à 

semelhança do que já acontece no atendimento 

na Secretaria e Tesouraria.

Também o horário do Balcão Único do Prédio 

(BUPI) foi alterado, passando a funcionar entre 

as 9h00 e as 17h00, com interrupção entre as 

13h00 e as 14h00.

“Estamos conscientes da relevância 

da prevenção de práticas menos 

saudáveis e temos vindo a acompanhar 

a evolução da lei nesta matéria, através 

da implementação dos instrumentos 

previstos no Regime Geral de Prevenção 

da Corrupção”, explica Cristina Vieira, 

que deixa um alerta: “a prevenção da 

corrupção não é apenas uma tarefa do 

Estado, das Câmaras Municipais ou 

demais entidades públicas, é antes uma 

tarefa coletiva e um dever que começa 

em cada um de nós cidadãos, sendo 

certo que a Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses, adotará os mecanismos 

legalmente previstos para a sua 

mitigação, com o objetivo de reforçar a 

transparência e assegurar elevados níveis 

de integridade no exercício de cargos 

políticos e de funções públicas”.
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“Foi grande o esforço desenvolvido, em 

2022, pelo CRO do Município, em parceria 

com a Animarco, mas temos ainda mais de 

200 animais disponíveis para adoção e as 

instalações estão no limite da capacidade, 

por isso apelo aos marcuenses que visitem 

o Centro de Bem-Estar Animal e, se tiverem 

condições para tal, adotem um destes cães. 

Recordo que continua em vigor a campanha 

“Adota”, em que a Câmara Municipal oferece 

a vacinação, esterilização e identificação 

eletrónica dos animais adotados no centro”, 

refere Nuno Pinto, Vereador da Câmara 

Municipal.

MUNICÍPIO PRETENDE 
AUMENTAR ESTERILIZAÇÕES

Durante o ano 2022, foram ainda 

esterilizados 327 animais no CRO dos quais 

42 foram gatos, posteriormente devolvidos 

às colónias. O Município pretende continuar 

a aumentar esse número e também 

incentivar os detentores de animais de 

companhia a esterilizarem os respetivos 

animais. “Para manter a capacidade de 

recolha do CRO é igualmente fundamental 

controlar a população de animais errantes no 

concelho e a esterilização é a principal forma de o 

conseguirmos”, enfatiza o Autarca, revelando que 

a Câmara Municipal aprovou recentemente um 

regulamento que possibilita a esterilização gratuita 

de animais de famílias em situação de comprovada 

carência económica. “Se pretende esterilizar o 

seu cão ou gato e não o faz por não ter condições 

económicas, procure ajuda da Câmara Municipal”, 

pede Nuno Pinto.

Podem aceder ao apoio para esterilização, de acordo 

com o regulamento aprovado, beneficiários de:

a) Complemento Solidário para Idosos; 

b) Rendimento Social de Inserção; 

c) Prestação Social para a Inclusão; 

d) Pensão Social de Invalidez; 

e) Pensão Social de Velhice; 

f) Fundo de Emergência Social do Município de Marco 

de Canaveses (FES) no ano da candidatura ao presente 

apoio; 

g) requerente cujo agregado familiar tem um 

rendimento per capita igual ou inferior a 480,43€ 

(0,5 do Indexante dos Apoios Sociais em 2023)

670 mil euros

680 mil euros 
investidos no bem-estar 
animal desde 2018
Nos últimos cinco anos, o investimento municipal 

no bem-estar animal ultrapassou, em média, os 

135 mil euros por ano. “O Marco de Canaveses 

é e quer continuar a ser um concelho cada vez 

mais amigo e que trata bem os animais. Desde 

2018, o Município já investiu mais de 635 mil 

euros no reforço  das políticas de bem-estar 

animal, quer através do melhoramento dos meios 

e das instalações do dispor no Centro de Recolha 

Oficial, quer através da parceria com a Animarco, 

e estamos agora a levar a cabo mais uma obra 

de melhoramento das instalações de mais 45 mil 

euros. ”, refere Nuno Pinto.

Entre as melhorias implementadas ao longo do 

últimos anos estão a aquisição de uma viatura, 

a contratação de uma médica veterinária para a 

equipa do Centro de Recolha Oficial, ampliação do 

espaço do Centro de Bem-Estar Animal, aquisição 

de um conjunto de equipamentos clinicos e 

medicamentos.

Face ao elevado número de animais a necessitar 

da devida esterilização, o Município chegou 

ainda a celebrar protocolos com 3 clinicas 

médico-veterinárias para prestação do serviço de 

esterilização de canídeos.

Foi ainda lançada uma campanha em parceria 

com a Animarco, ainda em vigor, para sensibilizar 

para a adoção responsável e que passa por também 

assegurar a identificação eletrónicas dos animais 

(chip), e a vacinação completa (que inclui a vacina 

contra as doenças infetocontagiosas e a vacina da 

raiva).

SERVIÇOS MUNICIPAIS

O Centro de Recolha Oficial do Marco 

de Canaveses (CRO) recolheu 333 cães 

durante todo o ano 2022. Significa que, 

em média, quase um animal por dia 

deu entrada nas instalações do centro. 

No mesmo período, do CRO para as 

instalações da Animarco, parceira 

do Município na promoção do bem-

estar animal e das adoções, saíram 

160 animais e 19 foram devolvidos aos 

respectivos donos.

Outro dado relevante é que durante o ano 

passado foram adotados no centro de bem-

estar animal 228 canídeos, dos quais 146 

diretamente no CRO e 82 na Animarco.

CRO do Marco de Canaveses
recolheu quase um animal por dia 
em 2022  e entregou 228 para adoção
em conjunto com a Animarco 



Cineclube do Marco
trouxe o cinema de volta ao concelho 

As primeiras sessões de cinema no Marco de 

Canaveses terão ocorrido nos anos 30 do século 

XX, com algumas exibições no Cine-Avenida, 

atual Avenida Carlos Mota Pinto. Mais tarde, na 

década de 40, começaram as exibições no Cine-

teatro Alameda, que após 1974 passou a ser gerido 

pelos Bombeiros e a registar enchentes regulares, 

especialmente aquando da apresentação de 

grandes títulos nos anos 80, como ET, Top Gun ou 

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.  No 

final dos anos 90 e início do século, o cinema da 

Praça da Cidade preencheu o vazio deixado cine-

teatro, que tinha terminado com as exibições nos 

anos 90, mas com o encerramento deste espaço no 

centro comercial, os marcuenses deixaram de ter 

uma sala de cinema durante mais de uma década.

É neste espaço que aparece, em abril de 2022, 

o Cineclube do Marco, cuja fundação surge 

na sequência de uma proposta no Conselho 

Municipal da Juventude do Marco de Canaveses, 

que abre caminho a uma parceria com a Zora - 

Movimento Associativo de Jovens Marcoenses, que 

tinha vários elementos interessados no projeto e já 

tinha promovido sessões de cinema ao ar livre, e com o 

apoio do Município, começou a formar-se uma equipa 

de interessados na constituição da nova associação.

Para o nascimento do Cineclube do Marco, que conta 

neste momento com 24 associados, contribuiu também 

o surgimento do Emergente, como referiu a presidente 

da associação, Ana Rita Carneiro. “A partir do 

momento em que o Emergente surge e nós conseguimos 

ver as condições fantásticas daquela sala, percebemos 

que finalmente há hipótese de termos uma sala de 

cinema. Sem essa sala talvez não tivéssemos um local 

tão acolhedor e com uma acústica tão boa”, afirmou.

ASSOCIATIVISMO
Entre as iniciativas promovidas pelo 

Cineclube do Marco, destacam-se 

precisamente as sessões mensais que têm sido 

promovidas no Emergente, habitualmente 

nas últimas quintas-feiras de cada mês. 

Nestas sessões, que são apoiadas pelo 

Município através da requisição dos filmes e 

da cedência da sala de espetáculos, têm ainda 

sido promovidos momentos de debate após a 

exibição dos filmes.

“O nosso objetivo é, não só proporcionar a 

oportunidade de ver filmes diferentes, mas 

também promover um espaço de reflexão. 

Passamos o filme e no fim queremos saber o 

que cada um achou, o que cada um sentiu”, 

referiu Ana Rita Carneiro.

Outro dos projetos iniciados pelo Cineclube 

do Marco no ano de 2022 foi o “Itinerâncias”, 

que tem como objetivo promover a 

acessibilidade ao cinema levando-o às várias 

freguesias do concelho. Esta iniciativa tem 

a particularidade de promover apenas a 

exibição de filmes portugueses e contou já 

com três sessões no último verão, todas ao 

ar livre, em Tabuado, Soalhães e Constance. 

Nas três sessões a adesão foi positiva e por 

isso o Cineclube pretende repetir as “Itinerâncias” no 

ano de 2023, tanto nas freguesias onde ainda não foram 

realizadas sessões como repetindo aquelas onde o projeto 

já foi no último ano.

Para o futuro, o Cineclube pretende ainda levar a cabo 

várias outras iniciativas, envolvendo novos públicos e 

promovendo parcerias com outras entidades. “Seria muito 

interessante podermos fazer uma série de atividades 

paralelas, com o envolvimento de outras camadas, 

nomeadamente os seniores e as crianças, c om 

outras associações ou com escolas. Queremos também 

criar mais envolvimento do nosso público, através 

de desafios ou concursos”, revelou a presidente da 

associação.

Outro dos objetivos da direção do Cineclube do Marco 

é também fazer com que este continue a crescer, 

nomeadamente no número de associados. Para isso, Ana 

Rita Carneiro apela aos marcuense para que se juntem 

ao Cineclube. “A associação tem que crescer também 

dessa forma, por isso é preciso que haja envolvimento 

das pessoas. As vagas estão abertas. O único requisito é 

mesmo gostar de cinema”, explicou.

Os que pretenderem tornar-se associados do Cineclube 

do Marco podem fazê-lo enviando um e-mail para 

cineclubedomarco@gmail.com ou preenchendo o 

formulário de adesão que está disponível nas redes sociais 

da associação.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Segundo as estimativas, o número de idosos 

duplicará até 2050 e triplicará até 2100. Portugal não 

é exceção ao que se verifica em todo o mundo. De 

acordo com os dados oficiais do Instituto Nacional de 

Estatística referentes a 2021, existem 182 idosos por 

cada 100 jovens no nosso país.

No entanto, são só números e cada um de nós vê 

muito para além das estatísticas, constatando, 

também, que felizmente vivemos mais tempo e 

melhor: pela evidente melhoria nos cuidados de 

saúde, bons hábitos alimentares, prática de desporto 

e melhores condições de trabalho. No fundo, 

envelhecemos com mais qualidade.

POR Bruno Monteiro
2.º Secretário da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses

Nunca os seniores foram tão influentes, seja 

pela sabedoria, experiência e conhecimento, seja 

pelo papel que desempenham e continuarão a 

desempenhar na nossa sociedade, sedenta de valores 

e de muita serenidade, a serenidade e vigor que sinto 

em cada beijo e abraço da minha avó.

Continuam a ser pedra fundamental no seio familiar, 

mais ponderados e conciliadores, sábios e astutos na 

retaguarda familiar, mas, ao mesmo tempo, gerem o 

seu tempo e a sua vida apreciando como ninguém os 

prazeres do dia a dia. 

O velhinho curvado à doença e à vida, de bengala, já 

não representa os mais velhos do hoje. Se pararmos 

um pouco a agitação do nosso quotidiano, facilmente 

os vemos na sua vigorosa caminhada matinal, 

na chamada virtual ao filho ou neta, através do 

telemóvel, o mesmo que utiliza para carregar a nova 

foto de perfil do Facebook, enquanto espera pelo 

neto que entretanto terminou as aulas. Fá-lo com 

alguma pressa porque as amigas já mandaram uma 

mensagem pelo WhatsApp, para que não se atrase 

para o lanche na padaria, junto à Universidade 

Sénior.

Fico frequentemente surpreendido (e não devia), 

pela vivacidade, alegria e facilidade na adaptação a 

este novo mundo que os mais velhos demonstram. 

No fundo, admiro-os e reconheço-lhes todas as 

capacidades de que disponho, mas com muito mais 

tempo e qualidade para as viver e saborear.

Obrigado pelo exemplo!

Quando for GRANDE, também quero ser assim!

Velhos são os Trapos
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