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

----------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO---------- 

----------------MARCO DE CANAVESES DE 13 DE JULHO DE 2022---------------- 

----- Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, nos Paços 

do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal, e com a presença dos Senhores Vereadores: 

Mário Bruno Silva Magalhães, Pedro Filipe da Silva Pinto, Clara Marília Soares 

Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Francisco José de Sousa Vieira, Mário Luís da 

Silva Monteiro e comigo, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora 

Técnica de Administração Geral, como secretário 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 fornecer algumas informações acerca da 

atividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por fazer referência à participação na missa e procissão em honra 

de S. João Batista, na Paróquia de Alpendorada, no dia 24 de junho. --------------

----- No dia 25 de junho, destaque para a cerimónia com que se assinalou o Dia 

Municipal do Bombeiro, a realização do Torneio Interescolas 2022, organizado 

pelo Marco 09’, e da 1.ª Taça Intermunicipal, que opôs o Maureles Futebol Clube 

à Associação Desportiva de Gesta de Soure, numa competição promovida pela 

Liga Marcoense de Futebol Amador. ---------------------------------------------------------

----- Ainda no dia 25 de junho, o Executivo marcou presença na Festa de S. João, 
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na Freguesia de Bem Viver, e no Arraial de S. João, promovido pelo Movimento 

da Juventude de Santo Isidoro. ----------------------------------------------------------------

----- No dia 26 de junho decorreu a cerimónia de inauguração da cobertura da 

bancada do campo de futebol de Vila Boa de Quires, tendo o Executivo também 

comparecido ao Campeonato Regional PentaControl de Motocross, prova 

organizada pela Associação “Poderosa Fração”, com o apoio da Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses. -----------------------------------------------------------

----- Também no dia 26 de junho teve lugar a apresentação do livro “Coração 

descalço, a quem procuras?”, do Frei Carmelita Marco Caldas. ----------------------

----- Para o dia 27 de junho foi agendada uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Marco de Canaveses. -----------------------------------------------------------

----- No dia 29 de junho decorreu a receção na Câmara Municipal aos alunos do 

Jardim de Infância da Cerdeira. Mais tarde, decorreu o Emergente Show, com 

Helton e a dupla Miguel Magalhães e Mariana Guerra. ---------------------------------

----- No dia 30 de junho foram entregues os diplomas aos alunos praticantes de 

canoagem do Agrupamento de Escolas Carmen Miranda, inseridos no Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. ------------------------------

----- O dia 30 de junho também ficou marcado pela apresentação da nova marca 

“Douro, Tâmega e Sousa”, da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 

em Cinfães. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 1 de julho, o Executivo esteve presente na Gala da LIMFA – Liga 

Marcoense de Futebol Amador, evento que marcou o encerramento da época 

2021-22 de futebol amador. ---------------------------------------------------------------------
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----- O dia 2 de julho foi preenchido com o 1.º Festival de Frutos Vermelhos do 

Baixo Tâmega, promovido pela Associação de Divulgação e Desenvolvimento 

da Região do Baixo Tâmega, com a cerimónia de entrega de lembranças aos 

grupos participantes no 10.º Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Santa 

Eulália de Constance, com as Festas Populares da Freguesia de Sobretâmega, 

com a sardinhada solidária da Casa do Povo de Tabuado, com o 16.º Festival 

de Folclore do Grupo Cultural e Desportivo de Gouveia, com a apresentação do 

documentário “The hardest race in the world”, com Pedro Bianchi Prata, no 

Emergente Centro Cultural, e com o Arraial de S. João, organizado pela 

Associação Cultural e Desportiva de Avessadas. -----------------------------------------

----- No dia 3 de julho realizou-se a 9.ª Caminhada do Futebol Clube de Aliviada, 

tendo o Executivo também marcado presença no encerramento da época 

desportiva dos escalões de formação do Hóquei Clube do Marco, na procissão 

em honra de S. Mamede, da Paróquia de Manhuncelos, e na procissão em honra 

de S. Sebastião, na Paróquia de Vila Boa de Quires. -----------------------------------

----- No dia 7 de julho teve lugar a cerimónia de assinatura do auto de 

consignação da empreitada de construção do IC35, entre Penafiel e Rans, que 

contou com a presença do Ministro, Dr. Pedro Nuno Santos. -------------------------

----- No dia 8 de julho comemorou-se o vigésimo quinto aniversário do TRIAVE, 

numa cerimónia em que esteve presente o Secretário de Estado Adjunto e da 

Justiça, Dr. Jorge Costa. -------------------------------------------------------------------------

----- No dia 9 de julho ocorreu o 15.º Capítulo de Entronização da Confraria do 

Anho Assado com Arroz de Forno, além da cerimónia de abertura da 1.ª Mostra 
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Gastronómica de Santo Isidoro e Livração e as celebrações do quadragésimo 

segundo aniversário do Grupo Desportivo de Tabuado. --------------------------------

----- Por fim, no dia 12 de julho, salienta-se a participação na Conferência sobre 

o novo regime excecional temporário da revisão de preços dos contratos 

públicos, em especial a sua aplicação nos contratos de empreitada, promovida 

pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em Penafiel, bem como 

na 10.ª Reunião Ordinária do Conselho Intermunicipal do Tâmega e Sousa. -----

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Vereadores que 

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

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, solicitou um 

esclarecimento acerca da homenagem aos agentes desportivos, constante da 

programação das Festas do Marco. ----------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Pedro Pinto, em resposta, explicou que a homenagem 

prevista será direcionada a atletas e associações que se sagraram campeões 

nacionais ou regionais ou que alcançaram lugares no pódio em competições 

desportivas. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 24 de 

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

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

2. Balancete de Tesouraria do dia 12 de julho de 2022. Foi apreciado o Balancete 
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de Tesouraria de 12/07/2022, onde se constatou que havia um saldo de 

16.400.955,65€ (dezasseis milhões, quatrocentos mil, novecentos e cinquenta e 

cinco euros, e sessenta e cinco cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

2.032.193,38€ (dois milhões, trinta e dois mil, cento e noventa e três euros, e 

trinta e oito cêntimos) de Operações não Orçamentais. -------------------------------- 

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

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

Marco de Canaveses e Associação Desportiva Portocarreiro – Apoio Financeiro 

(Doc. 03). Presente à reunião minuta do contrato mencionado. Pelo Senhor Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ------------- 

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 Portocarreiro, para uma 

comparticipação financeira no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 

euros) para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo, de acordo com candidatura apresentada. 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 Clube de Ténis do Marco – Apoio Financeiro (Doc. 04). 

Presente à reunião minuta do contrato mencionado. Pelo Senhor Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Clube de Ténis do Marco, para atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 8.400,00€ (oito mil e quatrocentos 

euros), bem como a cedência do complexo Municipal de Ténis, nos termos 

da candidatura apresentada. 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 Associação Cultural e Musical de Paredes – Apoio 

Financeiro (Doc. 05). Presente à reunião minuta do contrato mencionado. Pelo 

Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

08/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Cultural e Musical de Paredes, para uma 

comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 

para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo, de acordo com candidatura apresentada. Mais foi deliberado 

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

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

6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e Amigos da Montanha – Apoio Financeiro (Doc. 06). 

Presente à reunião minuta do contrato mencionado. Pelo Senhor Vice-
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Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e os Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de 

Barcelinhos, para uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros) para a prossecução do programa de apoio ao 

desenvolvimento associativo, de acordo com candidatura apresentada. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

7. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e Poderosa Fração – Apoio Financeiro (Doc. 07). Presente 

à reunião minuta do contrato mencionado. Pelo Senhor Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e Poderosa Fração – Associação Cultural, para uma 

comparticipação financeira no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo, de 

acordo com candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

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

8. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a 

AEMarco – Associação Empresarial do Marco de Canaveses – Apoio Financeiro 
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(Doc. 08). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

08/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de Colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a AEMarco – 

Associação Empresarial do Marco de Canaveses, para uma 

comparticipação financeira no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), com 

vista à coorganização de atividades de apoio e dinamização do comércio 

local como elemento potenciador da valorização e promoção turística do 

concelho, designados na cláusula primeira do presente protocolo. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------------- 

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

Palhuças – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL – Apoio Financeiro (Doc. 

09). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pelo 

Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

01/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Palhuças – 

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, para atribuição de um apoio 

financeiro de 500,00€ (quinhentos euros), de acordo com a candidatura 

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

substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------ 
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10. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e o 

Rancho Folclórico de Santa Eulália de Constance – Apoio Financeiro (Doc. 10). 

Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pelo 

Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

06/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

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

Folclórico de Santa Eulália de Constance, para atribuição de um apoio 

financeiro de 500,00€ (quinhentos euros), de acordo com a candidatura 

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

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

11. Protocolo de Cooperação entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles – Festa Nossa Senhora 

da Assunção – Apoio Financeiro (Doc. 11). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de Cooperação mencionado. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 01/07/2022”. -------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de cooperação 

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

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, para uma comparticipação 

pecuniária no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 

Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção, nos termos da 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ---- 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 13 
                                                                                                              REALIZADA EM 13.07.2022 

 

Reunião de Câmara, 13 de julho de 2022 
 

-  - 

Não é possível apresentar a imagem.

12. Protocolo de Cooperação entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa – Festa S. Romão – Apoio Financeiro 

(Doc. 12). Presente à reunião minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

01/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Banho e Carvalhosa, para uma comparticipação pecuniária 

no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das Festas em 

Honra de Festa S. Romão, nos termos da candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------------- 

13. Protocolo de Cooperação entre o Município de Marco de Canaveses e Junta 

de Freguesia de Banho e Carvalhosa – Festa Santa Eulália – Apoio Financeiro 

(Doc. 13). Presente à reunião minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

01/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Banho e Carvalhosa, para uma comparticipação pecuniária 

no valor de 500,00€ (quinhentos euros), para a realização das Festas em 

Honra de Festa Santa Eulália, nos termos da candidatura apresentada. Mais 
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foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------ 

14. Protocolo de Cooperação entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa – Aquisição de Viatura – Apoio 

Financeiro (Doc. 14). Presente à reunião minuta do Protocolo de Cooperação 

mencionado. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 01/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de cooperação 

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

Freguesia de Banho e Carvalhosa, para uma comparticipação pecuniária 

no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), para a aquisição de uma viatura 

para transporte de crianças, nos termos da candidatura apresentada. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------ 

15. Proposta de adenda ao contrato de cedência de Espaço Municipal entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Dolmen – Desenvolvimento Local 

Regional, CRL, celebrado a 19 de abril de 2022 (Doc. 15). Presente à reunião a 

proposta mencionada. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 04/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da Adenda ao Contrato de 

Cedência de espaço municipal, entre o Município de Marco de Canaveses 

e a Dolmen – Desenvolvimento Local Regional, CRL, celebrado a 19 de abril 
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de 2022. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

16. Inicio do Procedimento de regulamento de apoio à Esterilização de Cães e 

Gatos do Município de Marco de Canaveses (Doc. 16). Presente à reunião a 

proposta mencionada. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o início do procedimento do 

Regulamento de apoio à Esterilização de Cães e Gatos do Município de 

Marco de Canaveses, de acordo com proposta apresentada que se anexa e 

se dá integralmente por transcrita. -------------------------------------------------------- 

17. Minuta de novo contrato de cedência de instalações e prestação serviços – 

MarcoInvest entre Diogo Meireles 3D Artist e o Município do Marco de 

Canaveses (Doc. 17). Presente à reunião a proposta mencionada. Pelo Senhor 

Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/07/2022”. ------  

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

bem como a minuta do contrato que se anexa e se dá por integralmente 

reproduzido, a estabelecer entre Diogo Meireles 3D Artist e o Município do 

Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

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

18. Abertura do Procedimento de Hasta Pública para Concessão / Cedência 

Temporária do Espaço 3 e 4 (Interior e Esplanada) no Jardim Municipal Adriano 

José Carvalho e Melo (Doc. 18). Presente à reunião a proposta mencionada. 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 
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08/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

para a concessão / cedência temporária dos Espaços 3 e 4 (interior e 

esplanada) para exploração de Casa de Tapas e Vinhos, no Jardim 

Municipal, bem como o valor base de licitação constante no caderno de 

encargos, o programa de concurso e respetivo caderno de encargos que 

se anexa à presente minuta e se dão por integralmente reproduzidos, e 

ainda a constituição dos membros do Júri. -------------------------------------------- 

19. Proposta de abate de veículo em fim de vida e cancelamento de matrícula 

(Doc. 19). Presente à reunião a proposta mencionada. Pelo Senhor Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 30/06/2022”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

respeitante ao processo de planeamento da contratação e adjudicação de 

abate da viatura em fim de vida mencionada na proposta em anexo e 

respetivo cancelamento de matrícula, e cumulativamente se proceda ao 

seu abate no imobilizado municipal, nos termos das alíneas cc) do n.º 1 do 

artigo 33.º, e h) do n.º 2 do artigo 35.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

20. Recrutamento de Trabalhadores, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado – dois (2) Assistentes Técnicos 

(Administrativo) (Doc. 20). Presente à reunião proposta mencionada. Pelo Sr. 

Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08.07.2022”. ------ 
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Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se o recrutamento através de procedimento concursal comum 

com vista ao recrutamento imediato de dois Assistentes Técnicos para 

exercer funções na área de Assistente Técnico (Administrativo), nos 

termos, conjugados, do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, e artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 

redação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Permuta de Lugar – Feira do Marco (Doc. 21). Presente à reunião o processo 

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

30.06.2022”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

para permuta do lugar 29, do setor de Malhas e Miudezas, de Piedade da 

Conceição Barros, pelo lugar 27, vago, ficando a constar o seguinte: o lugar 

27 em nome de Piedade da Conceição Barros, e o lugar 29 vago. -------------  

22. Alargamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais na Freguesia do Marco – Grupo II e III (Doc. 22). Presente à reunião 

proposta mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022.”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se o alargamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais na Freguesia do Marco, entre os dias 13 e 17 

de julho de 2022, nos termos seguintes: 2.º Grupo: entre as 06h00 até às 

03h00; 3.º Grupo: entre as 11h00 até às 04h00. --------------------------------------- 
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23. Ratificação da adesão do Município do Marco de Canaveses à Rede de 

Apoio ao Investidor na Diáspora (Doc. 23). Presente à reunião proposta 

mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

para ratificação.” -----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da adesão do Município 

do Marco de Canaveses ao Termo de Adesão que se junta em anexo e se 

dá por integralmente reproduzido. --------------------------------------------------------- 

24. Voto de Congratulação – Maria Manuel Lopes (Doc. 24). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação à atleta Maria 

Manuel Lopes, do Grupo Desportivo da Feira Nova, por se ter sagrado Vice-

Campeã Nacional de Kempo, na disciplina Semi-Kempo 14/35 anos - 57kg, 

da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Voto de Congratulação – Lucas Correia (Doc. 25). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação ao atleta 

Lucas Correia, do Grupo Desportivo da Feira Nova, por se ter sagrado Vice-

Campeão Nacional de Kempo, na disciplina Rumble Kempo 14/15 anos -

43kg, da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 
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desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Voto de Congratulação – Diana Ferreira (Doc. 26). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação à atleta Diana 

Ferreira, do Grupo Desportivo da Feira Nova, por se ter sagrado Vice-

Campeã Nacional de Kempo, na disciplina Rumble Kempo 14/15 anos -

63kg, da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Voto de Congratulação – Maria Madureira (Doc. 27). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação à atleta Maria 

Madureira, do Grupo Desportivo da Feira Nova, por se ter sagrado Vice-

Campeã Nacional de Kempo, na disciplina Rumble Kempo 14/15 anos -

53kg, da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Voto de Congratulação – Paula Soares (Doc. 28). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação à atleta Paula 

Soares, da Associação Desportiva de Amarante, por se ter sagrado Vice-

Campeã Nacional de Trail Running 2021/2022, da Associação de Trail 

Running Portugal. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 

dignifica o Município do Marco de Canaveses. ---------------------------------------- 

29. Voto de Congratulação – Pedro Correia (Doc. 29). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação ao atleta 

Pedro Correia, do Grupo Desportivo da Feira Nova, por se ter sagrado Vice-

Campeão Nacional de Kempo, na disciplina Full Kempo 19/40 anos 88kg, 

da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

30. Voto de Congratulação – Jorge Madureira (Doc. 30). Presente o voto de 

congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação ao atleta 

Jorge Madureira, por se ter sagrado Vice-Campeão Nacional de Kickboxing 

na categoria de Seniores 75kg, da Federação Portuguesa de Kickboxing e 

Muay Thai. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o 

Município do Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------- 

31. Voto de Congratulação – Vítor Queirós (Doc. 31). Presente o voto de 
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congratulação mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de congratulação ao atleta 

Vítor Queirós, por se ter sagrado Vice-Campeão Nacional de Enduro –

Classe Open 1, da Federação de Motociclismo de Portugal. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Voto de Louvor – Rosa Madureira (Doc. 32). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Rosa 

Madureira, Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09, pela 

conquista do Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2022 da 

Federação Portuguesa de Atletismo. O seu excelente desempenho 

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

33. Voto de Louvor – Mariana Queirós (Doc. 33). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Mariana 

Queirós, do Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses, pela 

conquista do título de Campeã Regional de Atletismo – Prova de 600 

metros, no escalão de Infantis, da Associação de Atletismo do Porto. O seu 
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excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do 

Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------- 

34. Voto de Louvor – Marta Teixeira (Doc. 34). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. -----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor a atleta Marta 

Teixeira, atleta da equipa LR Fight Team, pela conquista do título de 

Campeã Nacional de Kickboxing 2022, na categoria de Light Contact 

Seniores 55kg, da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai. O seu 

excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do 

Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------- 

35. Voto de Louvor – Vítor Ferreira (Doc. 35). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Vítor 

Ferreira, do Grupo Desportivo da Feira Nova, pela conquista do título de 

Campeão Nacional de Kempo 2022, nas disciplinas de Full Kempo 19/40 

anos -93kg e Light Kempo 19/40 anos -90kg, da Federação Portuguesa de 

Lohan Tao Kempo. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 

dignifica o Município do Marco de Canaveses. ---------------------------------------- 

36. Voto de Louvor – Clara Soares (Doc. 36). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Clara Soares, 

do Grupo Desportivo da Feira Nova, pela conquista do título de Campeã 

Nacional de Kempo 2022, na disciplina Forma de Mão Vazias 11/13 anos, 

da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente 

desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

37. Voto de Louvor – Clara Soares, Gabriela Vieira e Maria Pinto (Doc. 37). 

Presente o voto de louvor mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor às atletas Clara 

Soares, Gabriela Vieira e Maria Pinto, do Grupo Desportivo da Feira Nova, 

pela conquista do título de Bicampeões Nacionais de Kempo 2022, na 

disciplina Forma de Equipas de Mão Vazias 12/14 anos, da Federação 

Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente desempenho 

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

38. Voto de Louvor – Jorge Sousa (Doc. 38). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Jorge 

Sousa, atleta de Kempo, pela conquista do título de Campeão Nacional de 

Kempo 2022, na disciplina de Submission -73 kg, da Federação Portuguesa 

de Lohan Tao Kempo. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 

dignifica o Município do Marco de Canaveses. ---------------------------------------- 
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39. Voto de Louvor – Nuno Pereira. Presente o voto de louvor mencionado. Pelo 

Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto ao atleta Nuno Pereira, piloto 

de Enduro, pela conquista do Troféu Nacional Enduro Verdes 2, época 

desportiva 2022, da Federação Portuguesa de Motociclismo. O seu 

excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do 

Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------- 

40. Voto de Louvor – Hugo Gonçalves (Doc. 40). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Hugo 

Gonçalves, atleta de Trail Running, pela conquista da prova Douro e Paiva 

do Circuito Mundial One Hundred, sagrando-se Campeão Nacional de Trail 

Ultra Endurance XL 2021/2022. O seu excelente desempenho desportivo, 

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

41. Voto de Louvor – FC de Vila Boa de Quires (Doc. 41). Presente o voto de 

louvor mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho. 

“À Câmara 08/07/2022”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor o FC de Vila Boa de 

Quires, que, após participação no Campeonato Distrital da 2ª Divisão da 

Associação de Futebol do Porto, alcançou a subida à 1ª Divisão Distrital. O 

seu excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do 

Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------- 
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42. Voto de Louvor – Associação Desportiva e Cultural de Várzea do Douro 

(Doc. 42). Presente o voto de louvor mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação 

Desportiva e Cultural de Várzea do Douro, que, após participação no 

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Porto, 

alcanço a subida à Divisão de Honra. O seu excelente desempenho 

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

43. Voto de Louvor – Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço do 

Douro (Doc. 43). Presente o voto de louvor mencionado. Pelo Sr. Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação 

Recreativa e Cultural de São Lourenço do Douro, que após participação no 

Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, se 

consagrou Campão Distrital 2021/2022. O seu excelente desempenho 

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

44. Voto de Louvor – Academia de Patinagem do Marco (Doc. 44). Presente o 

voto de louvor mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 08/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Academia de 

Patinagem do Marco, pela conquista do título de Campeão Nacional – 

Grupo Júnior, no Campeonato Nacional de Show e Precisão Artística 2022, 
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da Federação Patinagem de Portugal. O seu excelente desempenho 

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

45. Voto de Louvor – Vicente Azevedo (Doc. 45). Presente o voto de louvor 

mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 08/07/2022”. -----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor a Vicente Azevedo, 

do Grupo Desportivo da Feira Nova, pela conquista do título de Campeão 

Nacional de Kempo 2022, na disciplina Rumble Kids 8/10 anos – 33 kg, da 

Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. O seu excelente desempenho 

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

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e trinta 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, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção Administrativa da Câmara Municipal, 

a subscrevi e assino. ----------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________
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