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-------------------ATA NÚMERO DOIS / DOIS MIL E VINTE E DOIS------------------- 

------------ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO----------- 

---------------MARCO DE CANAVESES DE 28 DE JANEIRO DE 2022-------------- 

----- Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, nos 

Paços do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença dos 

Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paulo Jorge Silva Couto, 

Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Mário Luís da Silva 

Monteiro, faltando por motivo justificado o Senhor Vereador Francisco de Sousa 

Vieira  e comigo, Claudia Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção 

Administrativa, como secretária da presente reunião, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta 

minutos, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------- 

------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------ 

----- A Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores que 

desejassem intervir neste período. ------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, abordou aquela 

que considera ser uma preocupação transversal de todos os eleitos e da 

comunidade, relacionada com o crescente número de novos casos de Covid-19, 

e com particular incidência nos estabelecimentos escolares do Agrupamento de 

Escolas de Alpendorada, nos vários níveis de ensino, criando alguns 

constrangimentos ao normal decurso das atividades curriculares. -------------------

----- Neste sentido, manifestou total disponibilidade para colaborar com a 

Câmara Municipal em quaisquer soluções que sejam entendidas como úteis e 

pertinentes para minimizar a propagação do vírus ou eventualmente esclarecer 

melhor a população acerca das medidas a adotar para salvaguarda da 

segurança pessoal e coletiva. ------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Vereadora Clara Marques, no uso da palavra, e a propósito deste 

tema, informou que o Município solicitou aos quatro Agrupamentos Escolares e 

às duas escolas profissionais o envio de dados relativos ao número de alunos, 
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professores e pessoal não docente ausentes por testagem positiva à Covid-19 

ou por situação de isolamento. No caso do Agrupamento de Escolas de 

Alpendorada, a informação remetida à Câmara Municipal, com dados reportados 

à data de 28 de janeiro, apontava para a ausência de vinte e quatro alunos na 

Escola EB 2/3 de Alpendorada e de trinta e quatro alunos na Escola Secundária 

de Alpendorada, não se verificando o encerramento de qualquer 

estabelecimento escolar. ------------------------------------------------------------------------

----- Revelou que neste período, o único estabelecimento de ensino que foi 

obrigado a encerrar temporariamente no Concelho de Marco de Canaveses foi 

o Jardim de Infância de Vila Verde, por testagem positiva simultânea da 

educadora e da assistente operacional, sendo que atualmente a normalidade de 

funcionamento já se encontra reposta. ------------------------------------------------------

----- Enalteceu o empenho dos Diretores dos Agrupamentos Escolares, que 

dentro do possível tudo têm feito para assegurar o normal funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, minimizando o impacto da eventual ausência 

temporária de assistentes operacionais infetados. ---------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em complemento, e acompanhando a preocupação 

evidenciada pelo Vereador, referiu que a Câmara Municipal, além de ter 

instalado junto aos Paços do Concelho uma unidade para testagem gratuita, 

também implementou uma unidade móvel, para ir ao encontro dos cidadãos que 

por motivos diversos não têm condições para se deslocar ao centro da cidade, 

mediante um calendário articulado com os Presidentes de Junta que 

manifestaram interesse em poder contar com esta unidade móvel nas suas 

freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Abordando a evolução da situação epidemiológica, indicou que o Concelho 

de Marco de Canaveses regista, na presente data, dois mil, novecentos e oitenta 

e dois casos ativos de Covid-19, o que, naturalmente, conduz a preocupações 

transversais na área da saúde, da educação e do tecido empresarial – com 

empresas a sentir consideráveis dificuldades em manter os serviços mínimos. --

----- No entanto, declarou que as previsões apontam para uma redução do 

número de novos casos nas próximas semanas, sendo eventualmente possível 
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mitigar e ultrapassar alguns dos constrangimentos que se têm feito sentir um 

pouco por todo o território nacional. ----------------------------------------------------------

----- Enfatizou que a Câmara Municipal continua a trabalhar de perto com os 

serviços de saúde e com a Delegada de Saúde, que inclusivamente nesta 

mesma data remeteu ao Município um boletim com um conjunto de informações 

e orientações úteis, sobre testagem, isolamento e tratamento de questões 

burocráticas – o qual será reencaminhado para todos os Presidentes de Junta e 

divulgado nas redes sociais, para cabal informação de toda a população. --------

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 14 de janeiro 

de 2022 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

de lida, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

Não participou da votação a Senhora Presidente, por não ter estado presente, nos 

termos do artigo 34.º do CPA. ------------------------------------------------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 27 de janeiro de 2022. Foi apreciado o Balancete 

de Tesouraria de 27/01/2022, onde se constatou que havia um saldo de 

16.525.719,38€ (dezasseis milhões, quinhentos e vinte cinco mil, setecentos e 

dezanove euros, e trinta e oito cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

1.973.105,14€ (um milhão, novecentos e setenta e três mil, cento e cinco euros, 

e catorze cêntimos) de Operações não Orçamentais. -------------------------------------

Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09 (Contrato 

n.º 01/GAV/2022) (Doc. 3). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa 

mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 24/01/2022”. -------------------------------------------------------------------------------  



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 02 
                                                                                                              REALIZADA EM 28.01.2022 

 

Reunião Pública de Câmara, 28 de janeiro de 2022 
 

- 4 - 

Não é possível apresentar a imagem.

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09 (Contrato 

n.º 01/GAV/2022), para uma comparticipação financeira no valor de 

58.163,00€ (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e três euros) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

respetivo contrato. -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Futebol Clube de Alpendorada (Contrato n.º 02/GAV/2022) 

(Doc. 4). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---  

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Futebol Clube de Alpendorada (Contrato n.º 02/GAV/2022), 

para uma comparticipação financeira no valor de 41.129,80€ (quarenta e um 

mil, cento e vinte e nove euros, e oitenta cêntimos), efetuado em duas 

prestações, para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo contrato. ---------------------------------------------------------------- 

5. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia (Contrato n.º 

03/GAV/2022) (Doc. 5). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa 

mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 24/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia (Contrato n.º 
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03/GAV/2022), para uma comparticipação financeira no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) para a prossecução do programa de apoio ao 

desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do presente 

contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar o respetivo contrato. ---------------------------------- 

6. Protocolo de colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 

Cultural e Recreativo Aldeia de Canaveses (Doc. 6). Presente à reunião 

documento mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo Cultural 

e Recreativo Aldeia de Canaveses, para uma comparticipação financeira no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) para prossecução do seu plano de 

atividades. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo nos termos 

apresentados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Protoloco de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a Guarda 

Nacional Republicana (Doc. 7). Presente à reunião documento mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Guarda Nacional 

Republicana, para uma comparticipação financeira no valor de 25.910,13€ 

(vinte e cinco mil, novecentos e dez euros, e treze cêntimos) para a 

realização de obras no Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do 

Marco de Canaveses, sito na Av. Sta. Teresa do Menino Jesus, Freguesia do 

Marco, deste concelho. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo nos 

termos apresentados. ---------------------------------------------------------------------------- 

8. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e as Juntas 
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de Freguesia do concelho (Doc. 8). Presente à reunião documento mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

25/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e as Juntas de 

Freguesia do Concelho, para a implementação, manutenção, classificação e 

dinamização da Grande Rota de Pedestrianismo do Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo protocolo nos termos apresentados. ---------------- 

9. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a Rota 

do Românico – VALSOUSA – Associação de Municípios do Vale do Sousa (Doc. 

9). Presente à reunião documento mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Rota do 

Românico – VALSOUSA – Associação de Municípios do Vale do Sousa, para 

a cedência de transporte a seis turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico, que 

irão integrar o Projeto Pedagógico “Património Imaterial – Rota do 

Românico”, no ano Letivo 2021/2022, com um custo previsto de 257,20€ 

(duzentos e cinquenta e sete euros, e vinte cêntimos), isento de taxas para 

a entidade mencionada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo, nos 

termos apresentados. ---------------------------------------------------------------------------- 

10. Para ratificação: Contrato Programa para a AIGP ZIF de Montedeiras – 

atribuição de apoio financeiro público no âmbito do Plano de Recuperação e 

Resiliência (Doc. 10). Presente à reunião documento mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara para ratificar 24/01/2022”. 

 Deliberado por unanimidade ratificar o contrato-programa nos termos 

apresentados, para a atribuição de apoio financeiro público no âmbito do 

Plano de Recuperação e Resiliência, no valor global de 30.997,00€ (trinta mil, 
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novecentos e noventa e sete euros). Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo, nos termos apresentados. ------------------------------------------------------ 

11. Para conhecimento: Termo de aceitação da operação designada 

“Reformulação da ETAR de Ponte das Tábuas” (Doc. 11). Presente à reunião 

informação mencionada. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara para conhecimento 24/01/2022”. ---------------------------------- 

 Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------- 

12. Quota – ano de 2022 | Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (Doc. 

12). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 3.650,00€ 

(três mil, seiscentos e cinquenta euros) referente à quota para o ano de 2022 

à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ----------------------------------- 

13. Quota – ano de 2022 | Associação de Municípios do Vale do Sousa (Doc. 13). 

Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 1.500,00€ (mil 

e quinhentos euros) referente à quota para o ano de 2022 à Associação de 

Municípios do Vale do Sousa. ----------------------------------------------------------------- 

14. Quota – ano de 2022 | Associação de Municípios do Baixo Tâmega (Doc. 14). 

Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 1.210,00€ (mil, 

duzentos e dez euros) referente à quota para o ano de 2022 à Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega. ----------------------------------------------------------------- 

15. Quota – ano de 2022 | Associação Nacional de Municípios Portugueses (Doc. 

15). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado 
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o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 6.161,67€ 

(seis mil, cento e sessenta e um euros, e sessenta e sete cêntimos) referente 

à quota para o ano de 2022 à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Quota – ano de 2022 | Associação Nacional de Assembleias Municipais (Doc. 

16). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ---------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 1.925,00€ (mil 

novecentos e vinte e cinco euros) referente à quota para o ano de 2022 à 

Associação Nacional de Assembleias Municipais. ------------------------------------ 

17. Quota extraordinária – ano 2022 | Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho (Doc. 17). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) referente à quota extraordinária para o ano de 2022 à 

Associação de Municípios Portugueses do Vinho. ------------------------------------ 

18. Quota – ano 2022 | Associação de Municípios Portugueses do Vinho (Doc. 18). 

Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 24/01/2022”. ------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento no valor de 1.300,00€ (mil 

e trezentos euros) referente à quota para o ano de 2022 à Associação de 

Municípios Portugueses do Vinho. ---------------------------------------------------------- 

19. Transferência do lugar da Feira n.º 286 (Doc. 19). Presente à reunião 

informação do Diretor de Departamento de Administração Geral. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 20/01/2022”. --------------- 
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 Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, transmitindo-se o direito de ocupação do lugar da Feira n.º 

286 para Rolando Manuel Teixeira Lopes. ------------------------------------------------ 

20. Aceitação de doação referente a bem a favor do património do Município – 

Processo n.º 1528/2021 (Doc. 20). Presente à reunião informação do Vereador, 

Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

18/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se a 

doação de uma Webcam Trust Spotlight Pro, para integração no Património 

do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Aceitação de doações referentes a bens a favor do património do Município – 

Processo n.º 23969/2021 (Doc. 21). Presente à reunião informação do Vereador 

Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

25/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se a 

doação de dois monitores Asus 18.5 VS197D e dois computadores Esonic 

(inclui dois teclados e dois ratos), para integração no Património do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Aceitação de doações referentes a bens a favor do património do Município – 

Processo n.º 32243/2021 (Doc. 22). Presente à reunião informação do Vereador 

Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

18/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se a 

doação de mesa colorida; duas colunas Bluetooth - JBL; rádio leitor de Cd 

– ADLER; rádio leitor CD e cassete – MONOSONIC com duas colunas NGS, 

para integração no Património do Município. -------------------------------------------- 

23. Aceitação de doação referente a bem a favor do património do Município – 

Processo n.º 32793/2021 (Doc. 23). Presente à reunião informação do Vereador 
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Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

18/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se a 

doação de um computador portátil Lenovo, para integração no Património 

do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Aceitação de doações referentes a bens a favor do património do Município – 

Processo n.º 33247/2021 (Doc. 24). Presente à reunião informação do Vereador 

Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

18/01/2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se a 

doação de um rádio CD Kunft e de um Microondas Kunft, para integração no 

Património do Município. ----------------------------------------------------------------------- 

25. Para ratificação: Contratos Emprego-Inserção + | Instituto do Emprego e 

Formação Profissional – PROJ 139/CEI+/21. Presente à reunião documento 

mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara para ratificação 24/01/2022”. --------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade ratificar o Contrato Emprego-Inserção + | 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, para o acolhimento de quinze 

beneficiários do rendimento social de inserção e/ou desempregados de 

longa duração, pelo período de doze meses, para desenvolver trabalho 

socialmente necessário em vários estabelecimentos de ensino, centros de 

saúde e outros equipamentos municipais. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Para ratificação: Designação, pela Câmara Municipal, de representante à 

Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Tâmega e 

Sousa. Presente à reunião documento mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara para ratificação 25/01/2022”. ------------- 
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 Deliberado por unanimidade ratificar a designação mencionada, sendo eleita 

como representante na referida Comissão a Dra. Cristina Lasalete Cardoso 

Vieira, Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, com o 

Pelouro da Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------- 

27. Voto de Louvor. Presente o voto de louvor mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 17/01/2022”. ------------------------------ 

 Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense 

Joaquim Pinto, da equipa Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel, pela 

conquista do Campeonato Nacional de Rampa 2022, na categoria de Master 

60, da Federação Portuguesa de Ciclismo. O seu excelente desempenho 

desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. --------- 

28. Voto de Congratulação. Presente voto de congratulação mencionado. Pela Sra. 

Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. /01/2022”. --

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação ao atleta 

Pedro Pinto, da equipa Tavfer-Measindot-Mortágua, por ter alcançado o 

terceiro lugar do pódio no Campeonato Nacional de Ciclocrosse 2022, no 

escalão Sub-23, da Federação Portuguesa de Ciclismo. O seu excelente 

desempenho, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. ----- 

---------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------

----- No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra 

aos munícipes presentes que desejassem intervir. ---------------------------------------

----- O Munícipe José Fleming de Oliveira, no uso da palavra, apresentou-se 

primariamente como médico, ex-professor da Faculdade de Medicina, e um 

apaixonado pelo Concelho do Marco de Canaveses, que embora não tendo 

nascido no concelho, foi atraído pelas inigualáveis belezas locais – os rios, as 

magníficas paisagens e as simpáticas gentes que o acolheram. ---------------------

----- Como pessoa interessada em aprofundar o seu conhecimento dos locais 

que frequenta, fez várias pesquisas e investigações pessoais, sobretudo sobre 

a Vila de Canaveses, cujos resultados tem tido a oportunidade de partilhar em 
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diversas conferências temáticas de índole cultural, em vários pontos do país. ---

----- Perante a riqueza histórica, natural e patrimonial deste território, não deixou 

de lamentar, com profunda mágoa, o alheamento dos responsáveis do 

Município, ao longo de décadas, de locais privilegiados que permanecem no 

esquecimento, apesar de nestes ecoarem feitos históricos singulares, que 

passam pelos contributos dos romanos, a histórica passagem da única e primeira 

rainha de Portugal, e o papel dos valorosos defensores contra as invasões 

francesas. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Do ponto de vista do património natural, é incontornável a importância do 

Rio Tâmega, um tesouro que urge potenciar, em termos de desenvolvimento 

turístico. Porém, infelizmente, aquilo que se verifica são margens 

sistematicamente abandonadas e pouco cuidadas, sem condições de 

segurança, um caminho acidentado e uma rampa de acesso ao rio para 

embarcações em péssimo estado e manifestamente perigosa. -----------------------

----- Indicou ter enviado à Câmara Municipal vários e-mails abordando este tema, 

e assinalando, com suporte fotográfico, potenciais perigos, sem ter obtido 

qualquer resposta por parte do Município, não se tendo verificado também 

qualquer iniciativa para correção dos mesmos. -------------------------------------------

----- Suscitando em seguida a problemática da navegabilidade do Rio Tâmega, 

lamentou de igual modo que tão importante manancial de património histórico e 

cultural esteja a ser votado ao esquecimento. Neste contexto, declarou que o Rio 

Tâmega materializa claramente a consolidação de uma atividade turística, e que, 

a breve prazo, a recuperação do Hotel de Canaveses irá traduzir-se em mais um 

atrativo para o turismo cultural. Frisou a importância de honrar estas heranças 

do passado, de modo a salvaguardar o património histórico, a preservação da 

identidade, a cultura e tradições de um povo, e garantir um legado fidedigno para 

as gerações vindouras. --------------------------------------------------------------------------

----- Concluindo a sua intervenção, salientou que a mesma teve por objetivo 

principal transmitir a mensagem do quanto existe para fazer ao nível do 

desenvolvimento dos potenciais turísticos de Canaveses, para a promoção da 

região como destino de qualidade, para aumentar o investimento local, as 
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dinâmicas turísticas e a oferta de emprego, e declarou que aqueles que não 

honram o passado dificilmente terão um presente ou futuro. --------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e agradecendo a preocupação e os 

contributos deixados pelo munícipe, começou por pedir desculpa, em nome do 

Executivo Municipal, pela ausência de uma resposta formal, até ao momento, às 

comunicações remetidas pelo munícipe à Câmara Municipal. ------------------------

----- Contextualizando algumas das preocupações manifestadas na intervenção 

anterior, asseverou que o atual Executivo, quando tomou posse em 2017, desde 

logo assumiu o compromisso de aprofundar as questões relacionadas com a 

temática da navegabilidade no Rio Tâmega, não só até Amarante, mas até à 

bacia de Alpendorada – tendo sido uma constante do Executivo a aposta, em 

anos recentes, nos desportos náuticos. -----------------------------------------------------

----- No entanto, os constrangimentos derivados do surgimento da pandemia de 

Covid-19 conduziram a que algumas prioridades elencadas pela Câmara 

Municipal, como a questão da navegabilidade do Rio Tâmega até Alpendorada 

ou o desenvolvimento da fluvina e todo o espaço envolvente, tivessem de passar 

para segundo plano. ------------------------------------------------------------------------------

----- Não deixou de ressalvar, porém, o trabalho que o Executivo levou a cabo 

nesta área no último mandato, tendo consolidado o alargamento do percurso 

pedestre na margem do rio, com plantação de espécies que a médio prazo irão 

embelezar todo esse percurso, bem como a instalação de sanitários e a 

contratualização, junto de uma empresa externa, dos serviços de limpeza desse 

mesmo percurso. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Vincou ser intenção da Câmara Municipal continuar a investir na dignificação 

deste espaço, de forma a proporcionar melhores condições de lazer aos 

visitantes e utilizadores, e para a promoção dos desportos náuticos. ---------------

----- Enalteceu o empreendimento das Caldas de Canaveses, de assinalável 

relevância para o potencial turístico do concelho. ----------------------------------------

----- Agradecendo uma vez mais a intervenção do munícipe, afirmou que o 

Município de Marco de Canaveses estará inteiramente disponível para contar 

com a sua colaboração na definição e estruturação de estratégias que visem 
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melhorar o enquadramento e fruição de toda a área ribeirinha. -----------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em complemento, e agradecendo por seu 

turno os inestimáveis contributos do munícipe, justificou a ausência de uma 

resposta formal aos e-mails por este remetidos aos serviços camarários com o 

facto de a jurisdição sobre a zona de acesso ao rio estar sob a esfera da Agência 

Portuguesa do Ambiente, que até ao momento ainda não autorizou o Município 

de Marco de Canaveses a proceder a algumas obras de melhoramento da rampa 

de acesso, não só no Parque Fluvial de Sobretâmega, mas também na zona da 

Barragem de Alpendorada, junto ao Parque de Lazer. Assegurou, no entanto, 

que qualquer desenvolvimento que venha a ocorrer sobre esta matéria será 

prontamente dado a conhecer ao munícipe, em resposta às suas comunicações. 

----- Complementando a informação prestada pela Senhora Presidente, referiu 

que quando o atual Executivo tomou posse, em 2017, de imediato tomou a 

iniciativa de reunir com o Presidente da Direção do clube responsável pela 

gestão da fluvina e da componente desportiva no rio. Concluindo que esta 

gestão, em ambas as vertentes, não estaria a ser efetuada de forma adequada, 

procedeu-se à renúncia do contrato, tendo sido posteriormente estabelecida uma 

parceria com a Junta de Freguesia, ficando esta responsável pela gestão da 

fluvina e pela dinamização dos equipamentos afetos ao parque de lazer. Porém, 

a realidade é que a pandemia de Covid-19 veio de certa forma colocar um travão 

no ímpeto do Executivo Municipal em apostar nesta área de potenciação dos 

recursos hídricos, estando neste momento a ser preparado o lançamento de um 

procedimento concursal para a concessão das atividades lúdicas e desportivas 

naquele espaço, a par de uma parceria firmada com a Associação de Canoagem 

do Norte para a sua utilização para eventos de competição. --------------------------

----- Concluindo a sua intervenção, declarou que estando ciente da crescente 

procura do Rio Tâmega, pelas suas paisagens únicas e riqueza natural 

indescritível, a Câmara Municipal continuará a trabalhar empenhadamente para 

potenciar este importante recurso. ------------------------------------------------------------

----- O Vice-presidente da Câmara, Mário Bruno Magalhães, em complemento, 

concordou expressamente com a necessidade e importância estratégica da 
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valorização da zona de Canaveses, passando a elencar alguns dos 

investimentos realizados pelo Executivo Camarário, nos últimos quatro anos, 

nesta área, começando por fazer referência ao projeto designado por “Ciclo 

urbano da água”, em que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses investiu, 

a expensas próprias, mais de 1.000.000€, para dotar a zona envolvente ao Hotel 

das Caldas de Canaveses de infraestruturas de abastecimento de água e de 

tratamento de águas residuais – substituindo assim a solução viabilizada pelo 

anterior Executivo, e que passava pelo recurso a um limpa-fossas para recolha 

dos efluentes desta unidade turística – mediante a infraestruturação do Bairro do 

Pisão Novo e a instalação de uma estação elevatória para condução dos 

efluentes até às condutas existentes na Ponte de Canaveses. -----------------------

----- Visando igualmente a valorização da zona envolvente, informou que a 

Câmara Municipal está a trabalhar num projeto para a requalificação da Rua 

Direita de Sobretâmega, desde o Lugar da Venda Nova até às Caldas de 

Canaveses, que também inclui a pretensão de construção de um passeio 

pedonal desde a Ponte de Canaveses até ao Hotel das Caldas de Canaveses. -

----- No que concerne ao corredor ribeirinho, paralelamente está a ser 

desenvolvido um projeto para ligação de Canaveses a Amarante, através de um 

percurso pedonal. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Reiterando o compromisso da Câmara Municipal em continuar a apostar na 

valorização dos recursos hídricos e áreas envolventes para promoção da 

vertente turística, numa simbiose entre aquilo que é o património natural e a 

herança histórica do território, indicou que o Município irá tomar diligências junto 

da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de criar melhores condições na 

rampa de acesso ao rio. -------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, e identificando-

se com o tema que o munícipe abordou na sua intervenção, fez questão de 

elogiar a sua proatividade e postura cívica – que ainda mais se valoriza sendo 

um cidadão adotado pelo Concelho de Marco de Canaveses – deixando o 

desafio à Câmara Municipal para que esta saiba aproveitar a mais valia 

materializada nos válidos e pertinentes contributos de cidadãos preocupados, 
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que dedicam parte do seu tempo a pensar e a planear o futuro das terras que 

amam. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e cinquenta 

minutos a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar 

se lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º, 

n.º 3 do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 

34.º, n.º 4 do Código do Procedimento Administrativo. E eu, Cláudia Regina 

Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção Administrativa da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

 
----------------------------------------Dra. Cristina Vieira---------------------------------------  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


