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O Presidente da Câmara Municipal de Murça

Oito Séculos de História

"O NOSSO FOCO CONTINUA A SER 
O BEM-ESTAR DOS NOSSOS MUNICÍPES"

Abrimos ainda espaço a filhos do concelho que

de uma forma ou de outra se destacam em

diversos panoramas, de modo a dar a conhecer

o seu percurso, afinal onde estiver um murcense,

é porque nós também lá estamos. 

Passamos a dedicar também um espaço às

Juntas de Freguesia, onde em cada edição

daremos a conhecer uma, e fomos até

Candedo.

Esta publicação de comunicação institucional

visa, igualmente, concretizar o eixo e o objetivo

estratégico definidos pelo atual Executivo

autárquico, apostando numa "autarquia mais

próxima das pessoas" e de "melhorar a

comunicação com os cidadãos”, assim como

combater a infoexclusão decorrente do uso

exclusivo de meios de comunicação digital e 

eletrónica face à existência de vários níveis de

literacia digital das nossas populações.

Temos o desejo e a ambição de continuar a

projetar o nosso território, um compromisso que

firmamos perante todos os murcenses e para

isso, contamos com cada um de vós.

Trabalhamos diariamente para promover um

concelho mais desenvolvido, com melhor

qualidade de vida, mas sobretudo com maior

justiça social.

Murça é um grande Concelho, com raízes entre

o Douro e Trás-os-Montes, terra de mulheres e

homens dedicados ao trabalho. Assim queremos

continuar a ser perante as diversas

adversidades do quotidiano e da vida.

Caros conterrâneos, 

O nosso concelho tem uma história com quase

oito séculos, feita de gente destemida que tem

assumido ao longo dos tempos uma vontade

inabalável de cuidar este território, cultivando

muitas das nossas paisagens, obtendo como

resultado um suster de respiração, gentes que

contribuem ainda para dar vida às nossas

aldeias, pontos de encontro e reencontro da

nossa diáspora.

Na segunda edição desta revista de informação

municipal, pretendemos continuar a prestar

contas aos nossos conterrâneos e cidadãos da

atividade municipal desenvolvida no último

trimestre, mas também referenciar outros

acontecimentos de extrema importância na

vida cultural, desportiva, social, na educação e

na ação social do nosso concelho e de cada

uma das sete freguesias.

 



www.cm-murca.pt
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Apesar de o Município de Murça apenas estar obrigado a publicitar estes procedimentos nas várias

plataformas eletrónicas, fazemos questão e em nome da transparência que o nosso municípe

conheça os ajustes diretos e concursos públicos para todo o tipo de bens, serviços e empreitadas

realizados e publicados entre julho e setembro de 2022, sendo que a informação detalhada  e a

respetiva documentação, como o contrato, poderá consultar e obter diretamente aqui no portal

autárquico do Município de Murça ou no Portal BASE.

TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA

O Código dos Contratos Públicos (CCP),

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29

de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei

n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, determina que

todas as compras realizadas por Entidades

Públicas: Autarquias, Empresas Públicas,

Ministérios, Institutos, entre outros sejam

realizadas através de meios eletrónicos.  

A Câmara Municipal de Murça disponibiliza no

seu site autárquico (www.cm-murca.pt), um

vasto conjunto de informações e ligações de

forma a reforçar a transparência municipal.

Adjudicações de Empreitadas

Empreitadas em Concurso Público

Aquisição de Bens, Serviços

Prestadores de Serviços

Recrutamento e Seleção de Pessoal

Auditor externo

Contratação administrativa 

Nessa área o cidadão e munícipe poderá

consultar os concursos públicos relativamente

às seguintes áreas:

Poderá consultar toda a
informação relacionada com

contratação pública

https://www.cm-murca.pt/viver/obras-municipais
https://www.cm-murca.pt/balcao-virtual/contratacao-publica/empreitadas-concursos-publicos
https://www.cm-murca.pt/balcao-virtual/contratacao-publica/fornecimentos
https://www.cm-murca.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/prestadores-de-servico
https://www.cm-murca.pt/municipio/camara-municipal/recursos-humanos/recrutamento-e-procedimentos-concursais
https://www.cm-murca.pt/autarquia/camara-municipal/gestao-da-autarquia?folders_list_6_folder_id=44
https://www.cm-murca.pt/municipio/camara-municipal/gestao-da-autarquia?folders_list_6_folder_id=371
https://www.cm-murca.pt/municipio/camara-municipal/gestao-da-autarquia?folders_list_6_folder_id=371
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CÂMARA DE MURÇA CONSIDERADA A AUTARQUIA 
“MAIS TRANSPARENTE DE PORTUGAL” EM 2022

O Município de Murça foi distinguido com dois

prémios de reconhecimento, atribuído às

Câmaras Municipais com “Maior Índice de

Transparência”, tendo conquistado o primeiro

lugar entre as autarquias com menos de trinta

mil habitantes e a primeira posição na
classificação geral nacional, nos 308

municípios portugueses.

O prémio foi entregue no passado dia 26 de

setembro, ao Presidente da Câmara Municipal

de Murça, Mário Artur Lopes, no decorrer do

“Opengov Leadership Summit – Congresso de

Transparência”, que decorreu no Altice Forúm,

em Braga e que reuniu alguns dos maiores

especialistas desta área.

A autarquia de Murça obteve 79,14 pontos no

“Dynamic Transparency Index”, elaborado pela

Dyntra, uma entidade colaborativa Interna-

cional, administrada pela Dyntra ivzw, uma

organização internacional sem fins lucrativos

com sede em Bruxelas, Bélgica. 

Esta organização tem como missão corporizar

o movimento social para a transparência

dinâmica e o governo aberto, desenvolvendo

índices para medir a informação pública de

governos, administrações públicas, partidos

políticos, governantes eleitos e os diferentes

atores sociais de forma dinâmica, eficiente,

transparente e aberta.

 

Na avaliação do Índice de Transparência

Municipal foram utilizados 139 critérios, entre os

quais:Transparência Municipal (Informação sobre

os Membros Eleitos, sobre a Organização e

Normativa, Património Municipal, Planificação e

Organização, Pessoal); Participação e

colaboração dos Cidadãos (Atendimento,

Compromisso com a cidadania, Acesso à

Informação pública); Transparência Económico

Financeira (Orçamento e a sua Execução,

Contas Municipais, Endividamento); Contratos,

Acordos, Subvenções (Procedimento de

Contratação, Relação com Fornecedores,

Acordos e Concessões, Ajudas e Subvenções);

Urbanismo e Obras (Ordenamento do Território,

Gestão Urbanística, Investimentos e

Infraestruturas); e Open Data.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara de

Murça não esconde a sua satisfação, salientando

que “este reconhecimento é prova do nosso
esforço diário em promover a transparência
em tudo o que fazemos, ao qual aliamos o
rigor das contas públicas”.

O Município de Murça esteve representado neste

congresso pelo seu Presidente, Mário Artur Lopes,

pelo Chefe de Divisão Municipal de Tecnologias

de Informação e Comunicação, António Alves e

pelo Coordenador de Transparência e Infor-

mação Municipal, João Monteiro. 

Para além de Murça, foram premiadas as autarquias de: 
Matosinhos, Bragança, Lousada, Ponte de Sor e Alfandega da Fé



06 // Revista informativa

www.cm-murca.pt

AUTARQUIA CELEBRA PROTOCOLO 
COM A DIREÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR

As Autarquias Locais integram o Sistema de Defesa

do Consumidor e dispõem de competências

próprias em matéria de defesa dos consumidores

nomeadamente, em matéria de informação e de

defesa dos direitos dos consumidores e de

criação/disponibilização de mecanismos de apoio

na resolução de litígios de consumo de carácter

local.

Por se entender que cabe no âmbito das

competências desta autarquia e que a

disponibilização deste serviço aos munícipes é uma

mais-valia para a sua proteção e defesa enquanto

consumidores, foi celebrado um Protocolo de

Colaboração com a Direção-Geral do Consumidor,

para a criação de um Centro de Informação

Autárquico ao Consumidor (CIAC) no Município de

Murça. 

Objetivos do protocolo:

 - Promover a qualidade de vida dos munícipes;

 - Informar os consumidores;

 - Prevenir conflitos de consumo;

 - Responder aos pedidos de informação;

 - Formar agentes sociais;

 - Criar condições de acesso dos consumidores à

justiça;

 - Promover a justiça social, através da educação

para consumos éticos;

 - Promover a segurança dos consumidores através

da informação sobre a natureza de bens e serviços;

 - Promover a proteção dos interesses económicos

dos consumidores;

 - Estabelecer a mediação entre o consumidor e o

fornecedor;

 - Promover e apoiar ações socioeducativas junto

da comunidade;

 - Encaminhar processos para as diversas entidades

com competência na área da defesa do

consumidor.
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PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO 
DE TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Realizou-se no passado dia 22 de setembro, o

Seminário sobre as Medidas Excecionais e

Temporárias de Revisão de Preços, que

decorreu no Auditório  dos Paços do

Concelho, em Murça, onde foi assinado um

protocolo de colaboração entre a ATAM -

Associação dos Trabalhadores da Adminis-

tração Local e a Câmara Municipal de Murça.

Esta cooperação entre as duas entidades, visa

a cedência de instalações para a realização

de iniciativas formativas da ATAM, em Murça.

Mário Artur Lopes, presidente da edilidade

murcense, diz que este protocolo possibilitará

aos trabalhadores do Município melhorar os seus

conhecimentos.

A ATAM é uma entidade formadora certificada

pela DGERT e pela OCC, ministrando formação

em diversas áreas de atuação, nomeadamente,

Recursos Humanos, RGPD, Contabilidade e

Finanças, Contratação Pública, Prevenção da

Corrupção, Marketing, Urbanismo, entre outras,

dirigidas a trabalhadores das autarquias locais.

MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS 
DE REVISÃO DE PREÇOS DEBATIDAS EM MURÇA

Foi sob a coordenação científica de Licínio

Lopes Martins, que decorreu em Murça, no dia

22 de setembro, um seminário que aconteceu

com o objetivo de debater as Medidas

Excecionais e Temporárias de Revisão de

Preços — Decreto-Lei N.º 36/2022, de 20 de

maio.

Entre os vários participantes oriundos das

diversas autarquias da região, estiveram

eleitos locais, dirigentes, técnicos superiores,

coordenadores assistentes técnicos. 

Este seminário proporcionou um conhecimento

específico sobre o regime excecional e tempo-

rário de revisão de preços e de adjudicação em

resposta ao aumento abrupto e excecional dos

custos com matérias-primas, materiais, mão de

obra e equipamentos de apoio, com impacto em

contratos públicos, especialmente nos contratos

de empreitadas de obras públicas. 

Licínio Lopes Martins, Professor da Faculdade de

Direito da Universidade de Coimbra e membro do

Gabinete de Estudos da ATAM, apresentou,

analisou e debateu com os participantes, durante

cerca de seis horas, temas desta temática que

são bastante pertinentes na atualidade.
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O presidente da Câmara, Mário Artur Lopes,

aproveitou a presença da Ministra da Coesão

Territorial, Ana Abrunhosa, na inauguração do

Interface Rodoviário de Murça e questionou a

governante sobre o processo de

descentralização, pedindo clarificação de alguns

pontos nomeadamente sobre o “pacote

financeiro”.

A Ministra Ana Abrunhosa referiu que o

Orçamento de Estado prevê o reforço de verbas

para as autarquias no âmbito da

descentralização.

A Ministra reconheceu que existem problemas no

processo de descentralização, nesse sentido vão

ser realizadas reuniões, entre autarcas e Governo,

para serem encontradas as soluções mais

adequadas.

MÁRIO ARTUR LOPES QUER REFORÇO 
NO “PACOTE FINANCEIRO” 

NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO

EXECUTIVO EMPENHADO EM ASSEGURAR
CONTROLO DA DÍVIDA GLOBAL E A

SELETIVIDADE DA DESPESA MUNICIPAL

O atual Executivo Municipal liderado por Mário

Artur Lopes, tem-nos habituado nos últimos anos a

apresentar e sobretudo a executar orçamentos

municipais que têm contemplado diversas

intervenções e investimentos no concelho,

evidenciando-se uma política de rigor,

transparência e de boas contas, com apostas

orientadas para políticas de proximidade e de

descentralização. 

Seguindo estas premissas, "estamos a assegurar o

controlo da dívida global e a seletividade da

despesa municipal, resultados da implementação

de uma política orçamental que assenta numa

utilização adequada e eficiente dos recursos

financeiros da autarquia, para alcançar um

conjunto de objetivos estratégicos onde se

destacam a manutenção, o equilíbrio e a

sustentabilidade financeira".



Ao longo de praticamente 94 anos de atividade, Mulheres e Homens destas Terras de Murça, e

outros que dela não sendo naturais a fizeram como sua, orgulhosamente assumiram o Lema “Vida

por Vida”. Mas, mais do que isso, encarnaram um verdadeiro espírito de missão e de amor ao

próximo, no Concelho de Murça, na Região e no País.

A história da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Murça deu-lhe meritoriamente o

lugar de Instituição de reconhecido valor social. Reconhecimento esse, que genuinamente deve ser

partilhado com avós, filhos e netos que integraram ou integram o seu Corpo Ativo, o Comando ou os

Órgãos Sociais. 

É reconhecido que esta Instituição tem uma missão muito marcante no que diz respeito ao socorro,

à emergência e ao auxílio. Todos, mais ou menos de perto, já tivemos o seu apoio.

CULTURA, ASSOCIATIVISMO E INSTITUIÇÕES

participar

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MURÇA 
'UMA VIDA DEDICADA AOS OUTROS'
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É Doutor em Multimédia em Educação pela

Universidade de Aveiro, Mestre em Gestão

Cultural pela Universidade da Madeira e

Licenciado em Matemática e Ciências Naturais,

pela Escola Superior de Educação Jean Piaget.

Tem trabalhos publicados em revistas científicas

internacionais no âmbito das Ciências da

Educação e participado em seminários e

congressos com comunicações em torno de

questões ligadas à temática das Ciências da

Educação e das Ciências e Tecnologias da

Comunicação. É revisor científico em várias

revistas relacionadas com as referidas áreas

científicas. Tem dinamizado ações de formação

contínua a docentes no âmbito das Tecnologias

de Informação e Comunicação. Desenvolveu

trabalhos de investigação e posteriormente

desempenhou funções de Coordenador da área

de Investigação da Divisão de Investigação e

Multimédia, da Direção de Serviços de Educação

Artística e Multimédia/Direção Regional de

Educação da Região Autónoma da Madeira. É

responsável pela implementação de Projetos

Educativos no âmbito do programa Educamedia,

da Direção de Serviços de Investigação,

Formação e Inovação Educacional. É o

responsável pela unidade curricular de

Comunicação Digital e Multimédia na Gestão, na

Pós-Graduação em Gestão, do Instituto Superior

de Administração e Línguas (ISAL).

Na vertente artística, estudou no Conservatório /

Escola da Artes da Madeira (clarinete, acústica

história da música, práticas de teclado, análise

musical e técnicas de composição). Frequentou

Masterclasses com os clarinetistas Nuno Silva,

Milko Pravdic e Hélder Gonçalves. Foi

selecionado para concerto a solo com a

Orquestra Académica do Conservatório da

Madeira no “1º Concurso Weber” para

clarinetistas

Frequentou um Curso de Direção de Bandas e

Orquestras de Sopros, orientado pelo Maestro da

Banda Sinfónica da PSP. Concluiu do 8.º grau de

clarinete no Conservatório Escola das Artes da

Madeira. Participou, como músico, na gravação

do CD “Rostos e Traços das Bandas Filarmónicas

Madeirenses”. Organizou e realizou a gestão

cultural da exposição “Apontamentos” (pintura e

escultura) de obras do artista plástico Martim

Velosa - Casa das Mudas, 2010. Participou no

workshop de criação de Bandas Sonoras e

Edição Musical para cinema e televisão,

orientado pelo compositor Michael Price (Reino

Unido), 2013. Organizou e realizou a gestão

cultural da exposição fotográfica “New

Universes” na Casa da Cultura de Câmara de

Lobos, 2013. É compositor para bandas

filarmónicas e orquestras de sopros. Tem

trabalhos na área da composição musical

disseminados por todo o país, incluindo Madeira

e Açores, para além da projeção internacional,

concretamente nos EUA, Canadá e Espanha.

Atualmente os seus trabalhos musicais são

interpretados por mais de uma centena de

bandas filarmónicas. 

COMPOSITOR, PROFESSOR E GESTOR CULTURAL

Nesta edição da rubrica "gente da nossa terra", vamos conhecer mais

detalhadamente um murcense que em muito tem contribuído para

cultura musical nacional, Rogério Barros. 

Autor de obras musicais como "Marcial de Murça" e "Prophetia",

recentemente viu o seu trabalho musical "Ad Patrem", ser interpretado

para integrar uma série da Netflix e a marcha de procissão "Virgem

Mãe Soberana de Loulé" já é considerada por muitos profissionais da

área, como a marcha do ano 2022.

ROGÉRIO BARROS



BANDA DO EXÉRCITO ATUOU EM MURÇA
O Município de Murça acolheu, no passado

sábado, dia 7 de maio, no Jardim do Paço,

um concerto da Banda do Exército –

destacamento do Porto.

Este espetáculo integrou as Comemorações

oficiais do Feriado Municipal e teve entrada

gratuita.

Logo depois foi a vez da animação popular,

com a realização de um “arraial”, com a

participação do artista Pedro Cruz e pelo

Grupo TZ Music.

CANTOR SYRO ANIMOU NOITE 
 NO JARDIM DO PAÇO

O cantor, autor e produtor de música pop Syro, esteve

em Murça onde realizou um espetáculo no Jardim do

Paço e, simultaneamente, animou o encerramento da

edição deste ano, da Feira Franca “Porca de Murça”.

Syro apresentou em Murça um vasto reportório, entre

os quais diversos singles e êxitos do seu percurso

musical.

A Praça do Paço foi pequena para acolher o muito

público que aderiu ao espetáculo musical deste jovem

artista português.

12 // Revista informativa
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A Câmara Municipal de Murça assinalou no passado dia 10 de agosto, a tradicional Festa do

Emigrante - edição 2022, com a realização de um "arraial" animado pelo Grupo Inseparáveis e

um espetáculo musical com a participação do artista nacional Zé Amaro.

O programa foi preparado de modo a receber da melhor maneira os emigrantes que nesta época

do ano regressam à sua terra natal.

O artista Zé Amaro "O Cowboy Português" com estilo country pioneiro em Portugal, conta

atualmente com 15 trabalhos medalhados entre Ouro e Platina. 

O artista foi muito acarinhado pelo público murcense que lotou o Jardim do Paço, bem no

coração da vila murcense, numa noite de reencontros e muitas emoções.

Tradicionalmente a celebração da Festa do Emigrante de Murça é propositadamente ao meio da

semana para não colidir com as festas das aldeias que acontecem um pouco por todo o

concelho.

MURÇA HOMENAGEOU EMIGRANTES 
DO CONCELHO EM FESTA

Oito Séculos de História
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O filme  "Soldado Milhões", que teve a sua

antestreia nacional em Murça, concelho de onde

era originário o herói que dá origem à história

representada no filme, conquistou cinco Prémios

Sophia. A longa-metragem foi um dos grandes

vencedores da Gala de 2019 dos prémios

atribuídos pela Academia Portuguesa de

Cinema.

Melhor Argumento Original (Jorge Paixão da

Costa e Mário Botequilha), Melhor Montagem

(João Braz), Melhor Som (Pedro Melo, Branko

Neskov, Ivan Neskov), Melhor Direção Artística

(Joana Cardoso) e Melhores Efeitos

Especiais/Caracterização (Jorge Carvalho e

Carlos Amaral) foram os galardões conquistados

pelo filme de Gonçalo Galvão Teles e Jorge

Paixão da Costa, na sétima edição dos Prémios

Sophia. Estes prémios foram criados pela

Academia Portuguesa de Cinema e pretendem

reconhecer a produção cinematográfica, em 23

categorias distintas.

O filme é baseado em factos reais e relata a

história de Aníbal Augusto Milhais, mais

conhecido como Soldado Milhões, nascido em

1895, em Valongo de Milhais. Foi condecorado

com a mais alta honraria nacional, a Ordem

Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e

Mérito, ainda no campo de batalha. Tornou-se o

militar português mais condecorado da I Guerra

Mundial. Era um soldado desconhecido e sem

qualquer graduação, entre tantos que foram

enviados para combater na Flandres, mas

tornou-se no herói português da I Grande

Guerra.

Recorde-se que para além da longa-metragem,

esta deu também origem a uma série exibida,

entretanto em sinal aberto pela RTP, que também

foi apresentada com o apoio da Câmara

Municipal em Murça. A produção emitida pela

RTP1 ultrapassou os 500 mil espetadores,

registando a maior audiência para um produto

de ficção nacional do canal em 2018.

FILME SOBRE O “SOLDADO MILHÕES", PREMIADO 
E UM SUCESSO DE BILHETEIRA NACIONAL 

Elenco do filme e série “Soldado Milhões” 
visitaram a terra onde nasceu Aníbal Milhais
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A Câmara Municipal de Murça concedeu no ano 2020 um apoio financeiro a duzentas e

dezasseis micro e pequenas empresas com espaço de atendimento ao público no concelho,

com um apoio individual de quinhentos euros por empresa. 

A autarquia, liderada por Mário Artur Lopes, implementou esta medida de forma a “mitigar os

efeitos nefastos causados na economia local na sequência da pandemia provocada pelo

novo coronavírus e as consequentes medidas de confinamento”.

Esta medida foi devidamente aprovada pelo Executivo camarário, que assim entendeu 

 prestar auxílio aos proprietários de todos os espaços comerciais abertos ao público do

Concelho de Murça, que face às limitações de atendimento ao público e muitos deles foram

mesmo obrigados a encerrar temporariamente as suas portas.

Esta medida excecional de apoio monetário, visou ajudar a aquisição de equipamento de

proteção individual e de materiais e produtos de desinfeção, para adaptar os locais de

atendimento ao público mais seguros, evitando também o contágio e a disseminação da

Covid-19 no concelho.

CÂMARA DE MURÇA APOIOU COM 
108 MIL EUROS EMPRESAS DO CONCELHO

ECONOMIA E INVESTIMENTOS

futuro
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Foram diversas as marcas do concelho 
que marcaram presença na Feira Franca "Porca de Murça" 
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FEIRA FRANCA PROMOVEU PRODUTOS 
QUE SÃO BASE DA ECONOMIA DO CONCELHO

Foi num registo festivo e totalmente informal,

que abriu portas a edição do ano 2022 da

Feira Franca “Porca de Murça”.

Depois de dois anos de pandemia, o maior

evento económico e social do concelho

regressou e decorreu simultaneamente com a

realização das principais festas da vila.

Este ano, a Feira Franca “Porca de Murça”

decorreu no centro da vila, e ao ar livre, com

um formato renovado e com um propósito de

atrair ainda mais visitantes.

A presidir a cerimónia de abertura, esteve o

Vice-presidente da Comunidade Intermunicipal

do Douro (CimDouro), Nuno Gonçalves,

simultaneamente Presidente da Câmara

Municipal de Torre de Moncorvo.

Para Mário Artur Lopes, presidente da Câmara

de Murça, “foi com uma enorme alegria e uma

forte emoção que voltamos, em conjunto, a

celebrar a Feira Franca “Porca de Murça”.

Desde a última edição, 8 de maio de 2019, até

hoje, repito já passaram mais de 1150 dias”,

realçou o autarca.

Na sua breve intervenção, Mário Artur Lopes,

lembrou os acontecimentos marcantes dos

últimos tempos, nomeadamente a pandemia e

a guerra na Ucrânia.

Contudo, o autarca quer que os murcenses

regressem à normalidade possível e apoiem a

dinâmica concelhia, pois “houve o tempo de

termos de ficar em casa, mas agora é a altura

de virmos para a rua, de fazer acontecer, de

apoiar a cultura, os artistas, os comerciantes, os

agricultores, os homens e mulheres do nosso

Concelho. Estamos em tempo de agir. E a

nossa ação terá de ser, necessariamente,

continuar a defender os nossos valores

enquanto sociedade, seja pela promoção das

mais-valias da nossa economia, seja pela

valorização da nossa dimensão sociocultural”.

Foi realizada uma visita a todos os stands e

expositores presentes, onde se constatou um

agrado e satisfação geral pelo novo modelo da

regressada Feira Franca “Porca de Murça”.

A animação aconteceu pela noite dentro nas

imediações do evento, também com a

realização das Festas da Vila de Murça, onde a  

animação esteve garantida com a grupos de

bombos, arraiais populares, DJ´s e artistas

nacionais como Syro e Rosinha.

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em

Gastronomia local também esteve em destaque 
nesta edição da Feira Franca "Porca de Murça"
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A 

CÂMARA REQUALIFICOU EDIFÍCIO
HISTÓRICO DO CONCELHO
Reconversão do Antigo Edifício da Cooperativa 
Agrícola dos Olivicultores de Murça

A operação de “Reconversão do Antigo

Edifício da Cooperativa Agrícola dos

Olivicultores de Murça”, aconteceu com o

objetivo de requalificar um edifício histórico  

da atividade agrícola do concelho, que

estava devoluto, dotando-o de condições

para aí instalar os Serviços Operacionais do

Município de Murça. 

Um dos objetivos essenciais da autarquia,

foi de preservar a imagem do edifício

original composto por duas grandes naves,

que se mantêm fiéis ao traço original do

edifício. Os trabalhos a realizados foram

efetuados nas estruturas, pavimentos,

revestimento de paredes e tetos,

caixilharias, carpintarias, rede de

abastecimento de água e de águas

residuais domésticas e pluviais, aquecimento

ventilação e ar condicionado, infraestruturas

elétricas e de telecomunica-ções bem como

segurança contra incêndios.

A reabilitação de edifícios antigos é uma

ação de extrema importância considerando

que contribui para a preservação de valores

culturais, a proteção ambiental, a valorização

económica e a promoção da traça

tradicional.

Por outro lado, o Município resolve uma

carência ao nível de condições para os

trabalhadores da área operacional, que

brevemente vão dispor de um espaço único,

com arrumos polivalentes, balneários, serviços

administrativos e uma sala, refeitório a pensar

nos trabalhadores que residem fora da sede

de concelho.
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A Câmara Municipal de Murça está a

finalizar as obras de requalificação da

área envolvente ao Cemitério Municipal e

consequentemente a ampliação deste

espaço.

A intervenção promoveu um conjunto de

obras em diversas áreas, nomeadamente

movimentos de terras, pavimentações,

infraestruturas de abastecimento de

água, drenagem de águas pluviais,

saneamento básico, estruturas, edifícios

de apoio, mobiliário urbano, eletricidade

e paisagismo, que resultou no aumentar

da capacidade deste espaço.

A zona alvo de intervenção incidiu numa

área urbana, que outrora era ocupado

por um campo de jogos e que nos finais

dos anos setenta foi intervencionada com

NOVA ÁREA E SANITÁRIOS 
NO CEMITÉRIO DE MURÇA

a abertura de uma via, que se pretendia

abrir uma nova área de expansão da vila,

fazendo a ligação entre a Rua Soldado

Herói Milhões e o Bairro do Pinheirinho.

Com esta intervenção numa área a rondar

os 5.814,00m2, bem como na envolvente à

área de ampliação do Cemitério de

Murça e da ligação desta com as antigas

instalações da Cooperativa dos

Olivicultores, área esta com elevado

potencial e que se encontrava, sombria,

sem identidade,  está a ser também alvo

de uma profunda intervenção de modo a

potenciar esta zona da vila, dando-lhe

dignidade, para isso também contribuirá

as instalações sanitárias públicas de

apoio já disponibilizadas. 

Requalificação da área envolvente praticamente
concluída e dará mais dignidade a esta zona
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MOBILIDADE AUTOMÓVEL 
MAIS FACILITADA NA VILA 
Espaço Público na Interseção da Rua Militão 
Bessa Ribeiro com a Alameda 8 de Maio

A Câmara Municipal promoveu na zona

envolvente ao centro da Vila de Murça,

uma importante operação de modo a

resolver um problema antigo de

planeamento e mobilidade urbana,

agravado com um maior fluxo de trânsito

que se tem sentido.

A intervenção foi feita no cruzamento de

duas das mais importantes artérias da

vila, a Rua Militão Bessa Ribeiro e a

Alameda “8 de maio”, preconizando a

reconversão do espaço público existente,

com a construção de uma “ilha” em forma

triangular, idêntica à existente no largo

“Porca de Murça”, proporcionando

melhores condições de fluxo de tráfego,

mais segurança e comodidade na

circulação de pessoas e viaturas.

A intervenção efetuada foi desenvolvida

  

tendo sempre em conta os elementos e as

condicionantes ali existentes, cumprindo a sua

funcionalidade e promovendo uma melhor

acessibilidade ao centro urbano, a

reorganização do tráfego rodoviário, a

integração paisagística e a ligação entre o

largo “31 de janeiro”, a “Fonte Santa” e a

“Praça do Paço”, sem comprometer a

segurança e o impacto ambiental.

Esta intervenção contemplou ainda uma

operação na Rua Militão Bessa Ribeiro, onde

foi retirado o separador central e a

remodelação dos lancis, torna-do-se esta

zona agora mais aberta e com mais

facilidade para a circulação automóvel.

Os trabalhos foram realizados em três fases e

implicaram algumas alterações no trânsito,

que foram acolhidas de uma forma positiva

pela população.
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MAIS DE 130 JOVENS ATLETAS 
EM FORMAÇÃO NO MURÇA SPORT CLUBE 
O Murça Sport Clube foi fundado em 13 de agosto de 1957, sendo atualmente considerado um clube

histórico do distrito e da Associação de Futebol de Vila Real.

Na última época desportiva 2021/2022, foram mais de cento e trinta crianças e jovens atletas do

concelho, envolvidos só na formação desportiva deste clube. 

O Murça Sport Clube e as suas equipas técnicas desenvolveram durante o referido período um vasto

conjunto de iniciativas e atividades, baseadas não só na vertente desportiva, mas também na

vertente humana.

Recentemente a Câmara Municipal aprovou um contrato-programa de desenvolvimento desportivo

e um contrato-Programa de Patrocínio Desportivo com o Murça Sport Clube.

No passado mês de setembro, o clube foi motivo de uma reportagem do Canal 11 da Federação

Portuguesa de Futebol.
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O piloto de Murça, Tiago Santos recebeu na quinta edição da Gala

da Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis de Montanha

(APPAM) um troféu referente aos bons resultados alcançados na

sua categoria ao longo do Campeonato Portugal e Montanha JC

Group 2021. Segundo o piloto de Murça, este foi, sem dúvida

alguma, um incentivo para continuar a lutar por melhores

resultados, isto numa altura que já consegui reunir quase todo o

budget para fazer as oito provas do Campeonato de 2022. Espero

conseguir concluir todas as provas, sempre na luta, pela vitória na

categoria para assim poder fazer mais e melhor do que fiz em

2021”, conclui Tiago Santos

TIAGO SANTOS RECEBE PRÉMIO NA GALA DA APPAM

O piloto murcense Daniel Teixeira da Equipa JT59 Racing

Team/Bompiso, venceu em maio as duas corridas da categoria TCR

do Campeonato Portugal de Velocidade/Supercars Endurance by

Hankook, disputadas em Jarama, em Espanha.

O piloto de Murça subiu ao pódio, onde assistiu ao entoar do hino

nacional observando com orgulho a subida no estandarte da

bandeira portuguesa.

Também nos dias 2 e 3 de julho, Daniel Teixeira disputou outra

jornada do Campeonato, desta feita no Circuito de Vila Real,

Portugal, cujo CUPRA deu problemas ao jovem piloto, que no final

de contas foi bastante penalizado.

DANIEL TEIXEIRA VENCE DUAS CORRIDAS EM ESPANHA

O murcense Tiago Fonseca participou no Granfondo Senhora da

Graça, onde alcançou a segunda posição da classificação na

categoria de Elites M.

A prova realizou-se em junho em Mondim de Basto, contando com a

subida do mítico “Monte Farinha” - Senhora da Graça, onde nem os

seus 929 metros de altitude, foram suficientes para atrapalhar a

prestação notória do jovem murcense, tendo percorrido os 70

quilómetros de estrada a uma velocidade média superior aos 30

quilómetros hora, num percurso de uma 1 hora e 57 minutos.

Tiago Fonseca integra atualmente a equipa Love Tiles Cycling

Sports Team.

TIAGO FONSECA DÁ CARTAS NO CICLISMO DE ESTRADA 
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PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO
ATRAVÉS DO DESPORTO AUTOMÓVEL

A prática do desporto automóvel, em Murça, tem

uma longa e enraizada tradição e história.

O Município de Murça tem uma forte

preocupação na área do desporto e tempos

livres apoiando os agentes do Município no

desenvolvimento dos seus projetos, prosseguindo

políticas de dinamização do desporto e da

prática da atividade física desportiva por

crianças, jovens e adultos enquanto pilar de

desenvolvimento do indivíduo e cidadão.

É por isso fundamental que o Município apoie e

coopere com estas entidades, através da

atribuição de apoios financeiros, técnicos e

logísticos, de forma transparente e equitativa

para incentivar a prática desportiva. As

competições de âmbito local, regional, nacional

e internacional também são um meio de

promoção e desenvolvimento social, económico

e cultural do nosso Concelho.

Neste sentido, no presente ano a Câmara

Municipal aprovou uma proposta que regula o

procedimento de Promoção do Desenvolvimento

e Valorização do Concelho de Murça, no

Desporto Automóvel, nas suas diferentes

categorias de âmbito nacional, e sob a égide da 

Federação Portuguesa de Automobilismo e

Karting (FPAK), através da atribuição de uma

comparticipação financeira, sujeita a

candidatura prévia e limitada a uma dotação

financeira, global, máxima, anual de 15.000,00€.

A autarquia atribuirá apoio quando solicitado,

sendo que o mesmo terá em consideração,

cumulativamente, os seguintes parâmetros: a

residência do beneficiário no concelho de

Murça; as inscrições das provas no calendário

nacional; bem como as provas estarem sob a

égide da FPAK.

O valor a comparticipar destina-se a suportar

80% dos custos com a rubrica inscrição, nas

provas de âmbito nacional sob a égide da FPAK,

sendo o valor máximo da comparticipação

financeira, por prova, tem como referência os

regulamentos das provas promovidas pela FPAK.

Como contrapartida, o beneficiário procederá à

colocação do logótipo oficial do Município de

Murça ou de outros símbolos associados ao

Município, no veículo.

Esta proposta teve efeitos retroativos a 1 de

janeiro de 2022 e validade até 31 de dezembro

de 2022.

Daniel Teixeira promoveu Feira Franca "Porca de Murça"
no Circuito Internacional de Vila Real

Tiago Santos promoveu marca "Murça" 
na Rampa de Santa Marta
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ANIMAÇÃO, COR E MUITA ALEGRIA 
NO ENCERRAMENTO DO CAMPO DE FÉRIAS DE VERÃO 2022

Realizaram-se no passado dia 29 de julho, as atividades de encerramento do Campo de Férias de

Verão 2022, promovido pela Câmara Municipal de Murça.

O Parque Urbano de Murça esteve com muita animação, cor, alegria e muitos, muitos golos, numa

atividade realizada ao abrigo do protocolo de cooperação entre a Federação de Andebol de

Portugal e o Município de Murça.
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PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

sensibilizar
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“VOLUNTARIADO JOVEM 
PARA A NATUREZA E FLORESTAS”

Durante os meses de agosto e setembro, os jovens que participaram neste programa, distribuíram

pelas ruas de Murça, uma série de materiais didáticos que elaboraram previamente, com o apoio

dos técnicos da área florestal do Município. Aproveitando a grande presença da população na vila,

fruto da realização da feira quinzenal e da elevada presença de emigrantes que regressam nesta

altura do ano, os participantes desta iniciativa procuraram maximizar o número de pessoas

alcançadas, de todas as faixas etárias e oriundas de todos os pontos do Concelho.

Os folhetos divulgavam os alertas e recomendações relacionados com as situações de seca e do

perigo dos incêndios florestais, pretendendo-se sensibilizar a população para as necessidades de

adequar os comportamentos a estes desafios. Ademais, as diversas equipas que atuaram na

iniciativa, identificaram as medidas mais indicadas a tomar pela população, nos âmbitos da

prevenção e da proteção destas calamidades naturais.
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MURÇA REFORÇOU MEIOS DA PROTEÇÃO CIVIL
 

No último ano, o Município de Murça reforçou

os meios de proteção civil, atribuindo apoios

financeiros e meios que garantem uma maior

eficácia na resposta às diversas situações de

emergência e socorro.

Considerando as necessidades das diferentes

instituições que suportam a ação de proteção

civil, particularmente aquelas que dizem

respeito à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Murça, o Executivo

Municipal também garantiu, junto da

Autoridade Nacional para a Proteção Civil, os

apoios necessários para a constituição de uma

segunda Equipa de Intervenção Permanente

(EIP) no Concelho de Murça.

Esta equipa, que é constituída por bombeiros

com conhecimentos e valências que lhes

permitem dar resposta às diferentes missões de

caráter cada vez mais exigente e complexo e

às múltiplas situações de auxílio às populações,

garantindo, também, a prestação dos socorros

adequados nas diferentes situações de

emergência.

A aposta na melhoria das condições dos meios

materiais das forças de intervenção e o

constante diálogo entre a Câmara Municipal e

a Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Murça tem sido uma aposta

ganha. 

Entre o periodo de 2018 a 2021, o executivo

liderado por Mário Artur Lopes disponibilizou

apoios financeiros superiores aos 500.000€
(quinhentos mil euros), para salvaguardar a

resposta à situação pandêmica e, ainda, ao

abrigo do protocolo de cooperação, para a

manutenção de meios existentes e aquisição de

novos meios, tal como aconteceu com a

aquisição da viatura de combate a incêndios

que reforça a capacidade de resposta desta

Associação Humanitária.

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em

"O Município de Murça
disponibil izou verba para
aquisição desta viatura 

(1711  VTTF 03)que em muito vai
contribuir na resposta a

diversas situações 
que possam surgir .

Deixamos aqui o nosso
agradecimento" 

 

- Bravos&Singulares 1711 -
 



27Terras de Murça  //

Oito Séculos de História

CONCELHO ASSOLADO POR UM 
DOS MAIORES INCÊNDIOS DE SEMPRE

Teve início na tarde de domingo do dia 17 de

julho, em Cortinhas, na União de Freguesias de

Carva e Vilares, alastrando aos municípios

vizinhos de Valpaços e de Vila Pouca de

Aguiar, um dos maiores incêndios rurais dos 

 últimos anos em Portugal e no concelho.

Neste grande incêndio arderam 7.184 hectares

só no nosso território, com incidência nas

freguesias de Fiolhoso, Jou, Murça, Carva e

Vilares, Noura e Palheiros e Valongo de Milhais.

Este incêndio teve uma evolução "muito

rápida", e durou cerca de uma semana a ser

dominado e extinto.

O fogo colocou aldeias em perigo e foi

necessário proceder a evacuações preventivas.

populares maioritariamente idosos foram

retirados e pernoitaram na residência de

estudantes, no pavilhão desportivo ou em casa

de familiares. 

Apesar do perigo, felizmente não foram

atingidas pelo fogo casas de primeira

habitação, apenas casas devolutas, anexos e

armazéns, bem como áreas agrícolas.

Perante esta calamidade, o Município de Murça

manifesta publicamente o pesar pelo

falecimento de duas pessoas, em Penabeice,

na Freguesia de Jou, que ao que tudo indica

faleceram a tentar sair da aldeia.

No teatro de operações chegaram a estar

envolvidos mais de mil operacionais, entre

bombeiros de vários pontos do país, militares de

diferentes valências da GNR, as Forças

Armadas, Instituto de Conservação da Natureza

e Florestas (ICNF), Cruz Vermelha Portuguesa,

INEM e a Força Especial de Bombeiros da

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção

Civil e diversos meios.

Marcelo Carvalho



GOVERNO RECONHECE OFICIALMENTE COMO 
“CATÁSTROFE NATURAL” INCÊNDIO RURAL DE MURÇA

 O Ministério da Agricultura e Alimentação, através

do despacho n.º 11367/2022 de 22 de setembro,

publicado a 22/09/2022 em Diário da República,

reconhece como «catástrofe natural» um conjunto

de incêndios ocorridos no presente ano de 2022 e

aciona a aplicação do apoio 6.2.2,

«Restabelecimento do Potencial Produtivo» do PDR

2020.

Quanto ao concelho de Murça e face ao grande

incêndio ocorrido em 17 de julho, as seis freguesias

que foram atingidas por este flagelo durante uma

semana estão assim incluídas neste apoio:

Fiolhoso, Jou, Murça, União de freguesias de Carva

e Vilares, União de Freguesias de Noura e Palheiros

e Valongo de Milhais.

A ocorrência de situações críticas relacionadas

com os incêndios justifica o recurso ao apoio 6.2.2,

«Restabelecimento do Potencial Produtivo»,

inserido na ação 6.2, «Prevenção e

Restabelecimento do Potencial Produtivo», da

medida n.º 6, «Gestão do Risco e

Restabelecimento do Potencial Produtivo», do

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente

(PDR 2020), e regulamentado pela Portaria n.º
199/2015, de 6 de julho, na sua redação atual, com

vista à reposição do potencial produtivo das

explorações agrícolas danificadas, atendendo à

dimensão e gravidade dos prejuízos causados, que

permitem reconduzir a qualificação das

ocorrências verificadas a «catástrofe natural» nos

termos e para os efeitos da alínea b) do artigo 3.º
da Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, na sua

redação atual, e ao seu reconhecimento oficial

como tal, nos termos da última parte da alínea a)

do n.º 1 do artigo 6.º da mesma portaria”.

O presente despacho visa reconhecer oficialmente

como «catástrofe natural» os incêndios rurais que

atingiram com especial gravidade algumas

freguesias do país nos meses de julho e agosto de

2022.

www.cm-murca.pt
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Consulte a Portaria completa
através deste QR Code
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MÁRIO ARTUR LOPES

presidente

"SOU UM AUTARCA COM ORGULHO 
NA MINHA TERRA E NO NOSSO POVO" 

Natural de Murça é licenciado em Economia e com uma vasta experiência no setor privado,

cooperativo e público, Mário Artur Lopes, foi reeleito Presidente da Câmara Municipal de Murça, com

um resultado expressivo, nas últimas eleições autárquicas, realizadas em 1 de outubro de 2021. 

Depois de um primeiro mandato direcionado para a gestão e organização da autarquia e sobretudo

para as pessoas, foi realizado um levantamento das reais necessidades e problemas das várias

populações do concelho onde foi dada uma resposta rápida e eficaz aos vários desafios que foram

surgindo em diversas áreas de atuação, nomeadamente nos domínios da ação social, da educação,

da terceira idade, da saúde, aos quais se juntou a pandemia da Covid-19.

Neste segundo mandato, Mário Artur Lopes, está empenhado em direcionar a sua ação e ao mesmo

tempo em alterar o padrão dos investimentos do concelho, prova disso mesmo é a vontade de criar um

Parque da Biodiversidade com mais de vinte hectares, sendo aposta as componentes do lazer e do

turismo, para que sejam conciliáveis com a natureza, floresta, património e o ambiente.

Presidente visita com frequência aldeias de forma aleatória 
e sem agenda, para ouvir no terreno as populações 
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"UM TERRITÓRIO FEITO DE GENTE
EXTRAORDINÁRIA"

Cumprimos no dia 26 de setembro o primeiro

ano deste mandato, data que assinalamos com

um balanço que consideramos positivo e que

passou num ápice, tal foi a intensidade com

que vivemos cada momento a tentar dar o

melhor pelo nosso Concelho. Tem sido um

percurso de muitos desafios, mas muito

compensador. É um grande privilégio liderar a

Câmara de Murça, num território feito de gente

extraordinária, e também por contar com uma

equipa que se mostra totalmente empenhada

em dar o seu melhor no cumprimento da missão

de serviço público.

O ano de 2022 foi o concretizar de vários

projetos que estavam em curso, muitos deles já

ao serviço da população, sendo o projeto da

Escola EB2, 3 e Secundária de Murça o maior 

 investimento de sempre no concelho de Murça,

no valor superior aos 3 milhões de euros, uma

obra com o objetivo de melhorar todas as

infraestruturas, condições à prática letiva e de

conforto para todos os alunos do Concelho.

Priorizando as pessoas, num desígnio de

responsabilidade social, bem como a

transparência e o rigor financeiro em todas as

decisões políticas, duplicamos as transferências

financeiras para as juntas de freguesia, cuja

proximidade da população possibilita uma

melhor e mais eficaz resposta às suas

necessidades.

Paralelamente concretizamos a diminuição da

dívida à banca, que importava em cinco

milhões de euros em 2017 quando chegamos à

Câmara, para quatrocentos mil euros no final

de 2022. 

UM ANO DE MANDATO
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Este foi também, um ano em que estivemos já

libertados, pelo menos parcialmente, dos

constrangimentos que tínhamos vivido nos anos

anteriores, o que nos permitiu começar a

desenvolver a dinâmica social, cultural, turística

e desportiva que são uma marca identitária do

nosso território.

O nosso eixo prioritário de ação são

efetivamente as pessoas, para as quais é

canalizada uma fatia considerável do

investimento financeiro da autarquia, com vista

à criação das condições que lhes proporcionem

uma melhor qualidade de vida, tornando o

concelho atrativo não só para quem cá vive

mas também para quem o visita e nele se

pretende fixar.

O novo quadro comunitário 2030 é um

instrumento fulcral para o desenvolvimento da

estratégia do município e no qual estamos

plenamente focados. Para aproveitar os fundos

é necessário, acima de tudo, ter uma estratégia

bem delineada e um elevado conjunto de

projetos em carteira com elevada maturidade.

Estamos neste momento a trabalhar no

desenvolvimento desses novos projetos, para

estarmos preparados quando o novo quadro

comunitário estiver disponível.

"QUEREMOS 

 DESENVOLVER 

A DINÂMICA SOCIAL,

CULTURAL, TURÍSTICA

E DESPORTIVA 

QUE SÃO UMA MARCA

IDENTITÁRIA DO

NOSSO TERRITÓRIO"

O Presidente da Câmara Municipal de Murça

É com este sentimento de otimismo e

esperança num futuro melhor que desejo a

todos os Murcenses um Feliz Natal e um

próspero ano de 2023.

Mário Artur Lopes conta com António Marques 
e Vilma Pereira no Executivo Municipal em permanência 
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 SÍMBOLOS DA JORNADA
MUNDIAL DA JUVENTUDE

APOIO A ALUNOS COM
MEIOS TECNOLÓGICOS

O Município de Murça associou-se à peregrinação

dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude,

cuja jornada pelo Concelho decorreu na última

segunda e terça-feira, dias 19 e 20 de setembro.

Membros do Executivo e alguns funcionários da

Câmara Municipal receberam nos Paços do

Concelho os Símbolos - a Cruz peregrina e o ícone

de Nossa Senhora Salus Populi Romani – que

percorreram algumas das principais ruas e

instituições da Vila de Murça.

Durante a Covid-19, a Câmara Municipal de Murça

garantiu acesso a computadores e Internet a

setenta alunos carenciados do concelho.

O foco deste apoio abrangeu todos os graus de

ensino, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

Recorde-se que derivado à Covid-19, os alunos

tiveram frequência de aulas em regime de ensino à

distância e com o recurso à telescola e a aulas de

videoconferência, pelo que a cedência destes

meios foram fundamentais.

VALE DE COMPRAS PARA GASTAR NO COMÉRCIO LOCAL
O Município de Murça ofereceu um vale de

compras no valor de 20 euros, destinado para

compras no comércio local, na época festiva do

Natal e Páscoa em 2020 e 2021.

Esta iniciativa foi dirigida à população sénior e

portadora de deficiência, residente no Concelho.

A autarquia atribuiu, em três momentos distintos,

5324 vales individuais de 20 euros, um investimento

superior aos 106 mil euros,  resultado da estratégia

de ação social do executivo municipal, no

permanente apoio às famílias do Concelho, e na

atenção constante ao tecido comercial.
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A telemedicina já se encontra disponível em vários pontos do Concelho de Murça,

nomeadamente nas Freguesias de Jou e Carva / Vilares, onde os seus habitantes, habituais

utentes do Centro de Saúde de Murça, podem ter consultas médicas à distância, não

presenciais, através de meios tecnológicos que possibilitem a paciente e médico, um meio de

comunicação seguro e confidencial.

A Junta de Freguesia de Jou e a Junta de Freguesia de Carva e Vilares capacitaram os seus

colaboradores, com formação adequada ministrada pela Unidade de Saúde Distrital, para

terem uma resposta pronta e competente, asseguram também, a permanente limpeza e

desinfeção do espaço de atendimento. 

Este processo resulta de um protocolo de colaboração entre o Agrupamento de Centros de

Saúde Marão e Douro Norte, o Município de Murça e as Juntas de Freguesia.

SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

bem-estar

TELEMEDICINA IMPLEMENTADA 
EM FREGUESIAS DO CONCELHO DE MURÇA
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CÂMARA MUNICIPAL RESOLVE FALTA DE
ESPAÇO NO CENTRO DE SAÚDE DE MURÇA

A Câmara Municipal de Murça promoveu

trabalhos para aumentar o espaço disponível

do Centro de Saúde local, criando melhores

condições para o atendimento dos utentes

desta unidade e de trabalho para os seus

profissionais de saúde.

Tendo em conta a urgência, optou-se por

uma situação que mais rapidamente pudesse

resolver o problema, adquirindo estruturas

modulares amovíveis, colocando-as no

interior do edifício, adaptadas à estrutura já

existente, bem integradas na envolvente e de

fácil acesso. 

A nova ala contempla dois espaços amplos

que irão proteger os utentes das condições

meteorológicas que se fazem sentir no

exterior. Servirão também de apoio a

serviços médicos que ali possam ser

prestados.

De referir que, há bem pouco tempo, a

Autarquia havia disponibilizado uma

situação provisória, para que os utentes

daquele equipamento de saúde estivessem

mais protegidos das altas temperaturas do

verão.

Esta limitação de espaço veio agudizar-se

com a situação pandémica da COVID-19,

onde as práticas internas foram revistas e

alteradas, estabelecendo circuitos e espaços

únicos e dedicados. A qualidade no

atendimento aos utentes foi sendo

dificultada e as condições de trabalho dos

profissionais de saúde mais exigentes ainda.

Perante a necessidade, a Câmara não

hesitou em rapidamente acudir a esta

carência dos serviços de saúde do Concelho.

Assumiu financeiramente o custo total da

instalação destes novos espaços de espera e

atendimento. Esta que seria uma

responsabilidade da tutela da saúde.
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ESCOLA PROFISSIONAL DE MURÇA 
FEZ PROTOCOLO COM EMBAIXADA DOS EUA

Representantes da Embaixada dos Estados

Unidos da América (EUA) em Portugal,

estiveram no concelho de Murça com o seu

Digital Production Coordinator, Hugo Santos, e

da sua Community Management Coordinator,

Ingrid Sousa, com a finalidade de estabelecer

um protocolo de colaboração com a Escola

Profissional de Murça.

A iniciativa pretendeu "essencialmente trazer

para a comunidade escolar novas abordagens

na produção e comunicação digital". Ao abrigo

do protocolo, a Embaixada dos EUA doou a

este estabelecimento de ensino, três máquinas

fotográficas DSLR, quatro objetivas, um flash e

um projetor de slides.

MUNICÍPIO CONTINUA A APOIAR 
ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

A entrega decorreu no passado dia 18 de agosto, no

Auditório do Centro de Cultura de Murça, altura em que o

presidente da autarquia, Mário Artur Lopes, acompanhado

pelo vice-presidente, António Marques e pela vereadora,

Vilma Pereira, destacou a importância desta medida, pois

a ajuda monetária atribuída aos bolseiros, revela-se uma

ajuda fundamental para os alunos que pertençam a um

agregado familiar com rendimentos mais reduzidos.

Promovendo a igualdade de oportunidades a todos os

jovens que pretendam prosseguir os estudos no ensino

superior.

O valor total das bolsas atribuídas pelo município para o

ano lectivo de 2021/2022, foi de 35.899,20€.

O Município de Murça atribuiu bolsas de estudo a cinquenta e quatro alunos do Concelho que
frequentam o Ensino Superior, apoio referente ao ano lectivo de 2021/2022, no total de de 35.899,20€.

A Escola Profissional de Murça 
conta com a certificação EQAVET
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CÂMARA VOLTA A OFERECER
LIVROS DE FICHAS 
DE CONSOLIDAÇÃO

PASSES DE TRANSPORTES
ESCOLARES GRATUITOS

PARA ALUNOS DE MURÇA
O Município de Murça volta a oferecer os Livros de

Fichas de Consolidação, a todos os alunos do 1.º e
2.º ciclos do Concelho de Murça, apoiando desta

forma, os pais e encarregados de Educação que se

deparam com uma despesa financeira mais

elevada, nesta altura de início de ano letivo.

Mário Artur Lopes, tem assumido a Educação como

uma das prioridade da governação autárquica. Nos

últimos anos, tem vindo a conceder apoios de

natureza diversa, ao Agrupamento de Escolas, à

Associação de Pais e Encarregados de Educação,

aos alunos e às respetivas famílias.

A aposta nessa melhoria das condições educativas

é uma opção estratégica do atual executivo, que

tem implementado várias medidas nesse sentido,

como as obras de requalificação do edifício do

Centro Escolar (nomeadamente, ao nível do

aquecimento, acústica, acessibilidade e áreas

pedagógicas), a oferta dos cadernos de fichas, o

projeto de remodelação da escola sede do

Agrupamento, o reforço e capacitação do serviço

de alojamento e refeição na Residência de

Estudantes de Murça, a aquisição de novas viaturas

para o transporte escolar, assim como o

envolvimento próximo com a Escola Profissional de

Murça, estabelecimento importante no Concelho e

na região, procurando sinergias e ferramentas que

valorizem o ensino profissional.

A Câmara Municipal de Murça decidiu tornar

gratuito o Passe para o transporte escolar dos

alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, Ensino Secundário

e alunos do Ensino Profissional que, neste último

caso, não tenham subsídio de transporte. Esta

medida entrou em vigor desde o do dia 1 do

mês de novembro do ano 2020. 

O Passe Escolar passa a ser de renovação

anual, e requer simplesmente uma vinheta que

pode ser levantada no Balcão Único do

Município.

Esta medida surge no âmbito da elaboração do

Plano de Transporte Escolar, cuja competência

é do Município, que organiza, regula financia e

controla o funcionamento dos transportes

escolares para todos os anos de escolaridade e

todos os estabelecimentos de ensino.

Tendo em conta que os alunos e agregados

familiares já enfrentam uma elevada despesa

com o ensino, por exemplo, na compra de

manuais, materiais de ensino e aulas

complementares, a autarquia murcense

considera que esta medida é mais uma forma

de libertar parte do orçamento familiar,

aliviando-o e permitindo que esse valor seja

investido noutras necessidades das crianças e

jovens.



A Escola EB 2, 3 e Secundária de Murça, abre

portas de cara lavada, totalmente renovada e

disponível para acolher os alunos do concelho,

neste início de ano letivo.

O Município de Murça, além de diligenciar junto

das entidades competentes para que a

intervenção fosse mais abrangente e ampla do

que inicialmente estava projetado | previsto,

acaba por fazer um enorme esforço financeiro,

para que as obras de requalificação da Escola

Sede do Agrupamento, fossem uma realidade.

Esta renovada infraestrutura, acrescenta assim,

melhores condições para os alunos, professores e

auxiliares desenvolverem as actividades lectivas e

pedagógicas.

Além desta importante e imprescindível obra, o

executivo Municipal continua a apostar

fortemente na educação, promovendo várias

iniciativas de apoio aos alunos, às famílias e

restante comunidade escolar.

Também no passado dia 21 de setembro, realizou-

se o “Dia do Diploma”, momento em que a

Comunidade Escolar distinguiu e reconheceu os

alunos e turmas, do 4.º ao 12.º ano, que se

destacaram de forma positiva durante o anterior

ano letivo.

Para o Executivo Municipal, o foco na valorização

da educação é efetivo e permanente, e a sua

acção é constante, próximo dos alunos, das fa mí- 

lias, dos pro fes sores e do pes soal não do cente.

De olhos postos no futuro, o Município de Murça,

valoriza assim os mais novos, como principal meio

para anular barreiras e os problemas que assolam

um interior cada vez mais desertificado,

assumindo que o desenvolvimento e crescimento

só é possível através da melhoria das condições

sociais e educativas daqueles que serão a grande

força motriz da sociedade de amanhã.

Oito Séculos de História
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CLDS 'MURÇA, MILHÕES 
DE ESPERANÇAS'

O projecto CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento

Social) 4G - “MURÇA, MILHÕES DE ESPERANÇAS” fui

publicamente apresentado no passado dia 24 de julho

no Auditório Municipal de Murça – Centro de Cultura de

Murça.

O Município de Murça é parceiro neste projecto em que

a Associação “2000” de Apoio ao Desenvolvimento, é a

Entidade Coordenadora Local e juntos apresentaram à

comunidade a equipa de técnicos responsáveis, as

actividades que pretendem desenvolver, os objetivos e os

principais eixos de intervenção.

Houve ainda, oportunidade para a celebração de um

acordo de cooperação entre o “CLDS 4ª Geração -

Murça Milhões de Esperanças” e os Parceiros da Rede

Social (Instituto de Segurança Social, Instituto de

Emprego e Formação Profissional), o Agrupamento de

Escolas de Murça, a Escola Profissional de Murça, ACES

Douro I Marão e Douro Norte, a Associação Bagos

D'Ouro, a Santa Casa da Misericórdia de Murça, a

Associação Diferenças Nulas, o Agrupamento de

Escuteiros 1147 de Murça, a Delegação de Murça da

Cruz Vermelha e as Juntas de Freguesia do Concelho.

O Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração

(CLDS 4G) “Milhões de Esperanças” visa promover a

inclusão de grupos populacionais vulneráveis, de forma a

combater a exclusão social através de uma intervenção

de proximidade, efetuada em parceria com atores

locais. As ações a desenvolver pelo CLDS 4G Murça

integram os seguintes eixos de intervenção:

Eixo I - Emprego, Formação e Qualificação; Eixo II -

Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza

Infantil e Eixo III - Promoção do Envelhecimento Ativo e

Apoio à População Idosa.

Neste contexto, o Programa CLDS 4G tem como

finalidades o aumento dos níveis de coesão social dos

concelhos; uma intervenção focada em grupos

populacionais que evidenciem mais fragilidades sociais,

promovendo a mudança; reunir esforços entre o setor

público e privado na divulgação e execução dos projetos

e fortalecer a ligação entre as ações a desenvolver e os

diferentes instrumentos de preparação. 
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AUTARQUIA REATIVA REDE SOCIAL
PARA COMBATER POBREZA

 Com o objetivo de afirmar uma nova geração de

políticas sociais ativas, a Câmara Municipal de

Murça reativou a Rede Social, um programa que

incentiva os organismos do setor público,

instituições de caráter solidário e outras entidades

da área social a unirem esforços para lidar com

situações de pobreza e de exclusão social.

Ao promover o desenvolvimento social através de

um trabalho em parceria, a Rede Social irá

permitir uma melhoria da qualidade dos serviços

prestados aos cidadãos, nomeadamente àqueles

em situação de vulnerabilidade.

Pretende-se que as entidades envolvidas tenham

uma visão partilhada dos problemas sociais que

existem na área, que definam um conjunto de

objetivos, prioridades, estratégias e ações e que

utilizem de forma racional os recursos disponíveis.

Para tal, a nível local, são criadas plataformas de

planeamento e coordenação da intervenção local.

Em Murça, existe o Conselho Local de Ação Social

(CLAS), que reuniu no passado dia 20 de fevereiro,

com o objetivo de reativar a Rede Social, que os

anteriores executivos municipais tinham deixado

cair.

Este encontro de trabalho, foi presidido pelo

presidente da câmara municipal, Mário Artur

Lopes, e serviu, ainda, para eleger o núcleo

executivo do CLAS, constituído por cinco

elementos de entre os parceiros do Conselho

Local. 

Com o objetivo de promover a integração no

mercado de trabalho de pessoas com deficiência

ou incapacidade (PCDIs), a Câmara Municipal de

Murça em parceria com a Associação 2000 de

Apoio ao Desenvolvimento (A2000) realizou uma

palestra sobre este tema, no Auditório dos Paços

do Concelho de Murça. Esta ação surgiu no âmbito

do projeto “À Descoberta de Outros Mundos”, que

está a ser desenvolvido neste concelho desde maio

de 2019, com o apoio da Câmara Municipal.

A sessão de abertura esteve a cargo do Presidente

da Câmara Municipal de Murça, Mário Artur Lopes,

do Presidente da Direção da A2000, António

Ribeiro, da Diretora do Centro de Emprego e

Formação Profissional de Vila Real (IEFP), Doroteia

Abraão e da Vereadora da Câmara Municipal,

Vilma Pereira.

Viviana Machado, do IEFP de Vila Real, fez a

primeira apresentação da tarde, abordando a

questão das medidas de emprego para as PCDIs,

informação particularmente relevante para os

vários empresários que se encontravam na plateia.

Ana Antunes, da A2000, falou sobre o Centro de

Recursos para a Inclusão Profissional da

Associação, um órgão que pretende apoiar as

PCDIs da área da atuação da A2000 a integrarem-

se no mercado de trabalho, revelando que possuem

uma taxa de sucesso superior a 60%.

CÂMARA E A2000 PROMOVEM
EMPREGO INCLUSIVO
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MURÇA ESTABELECEU PARCERIA
DE PROTEÇÃO À VÍTIMA

A Câmara de Murça celebrou uma parceria de

intervenção e resposta às vítimas com a APAV

(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que

contempla a implementação de uma equipa

multidisciplinar de Apoio à Vitima (EMAV) no

Concelho.

Esta iniciativa promove um melhor acesso aos

inúmeros serviços da APAV, especializados em

situações de intervenção junto às vítimas, através

de uma maior proximidade com as comunidades,

tendo como objetivo a prestação de serviços

gratuitos, confidenciais e qualificados, de apoio

emocional, jurídico, psicológico e prático, a

vítimas de violência doméstica e de género.

Sendo desta forma, ajustadas as soluções a cada

contexto específico.

Com elementos possuidores de uma grande

experiência em áreas distintas, como a psicologia

ou o direito, a EMAV (Equipa Móvel de Apoio à

Vítima) irá proporcionar às vítimas uma resposta

multidimensional que pressupõe o fortalecimento

e a intervenção junto dos grupos mais

fragilizados, tendo em conta a complexidade das

respostas a dar a esses desafios.

Além dos processos de análise e de intervenção,

concretizados no atendimento a vítimas de crime,

esta iniciativa inclui, de igual maneira, um

enfoque na prevenção e sensibilização para as

temáticas da violência, através da dinamização

de ações junto da população em geral, da

comunidade escolar e dos grupos mais

vulneráveis.

A parceria com a APAV é mais uma medida de

âmbito social da autarquia murcense, que vê nas

suas políticas de proteção aos mais vulneráveis

um dos vetores mais importantes para a melhoria

das condições sociais e bem-estar da população.

Linha de apoio à vítima 116 006Dias úteis das 08h-22h

MUNICÍPIO DE MURÇA MAIS
PRÓXIMO DOS SÉNIORES

 
Tendo em vista a promoção da atividade física e

de uma melhor qualidade de vida, a Câmara

Municipal de Murça tem promovido a realização

de diversas iniciativas que incentivem as pessoas

a colocar a saúde e o desporto nas suas

prioridades. 

Para que todos possam estar incluídos, foram

criadas iniciativas para todas as idades.

Recentemente, estendeu-se o projeto “Seniores

Ativos” a todo o Concelho, uma iniciativa que

pretende levar a atividade física a todas as

pessoas.

Os técnicos de desporto, procuram identificar e

caracterizar as necessidades, interesses e hábitos

de prática de atividades físicas e desportivas da

população, de modo a dar resposta às

necessidades e interesses da comunidade nesta

área, mas não só. 

Neste projeto de proximidade, a Câmara

Municipal de Murça coloca no terreno, a

acompanhar esta iniciativa um técnico de ação

social. 

O objetivo é de ter em simultâneo uma outra

resposta aos seniores do Concelho, capaz de

acompanhar e dar apoio às diversas situações

que possam estar a dificultar o dia a dia de cada

um.

A iniciativa “Seniores Ativos”, está direcionada

para pessoas com mais de 55 anos, de todas as

localidades do Concelho de Murça. 

Dá também resposta aos utentes do Lar da

terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de

Murça e do Centro de Apoio ao Idoso de Jou. 

Esta iniciativa tem decorrido de segunda a

quinta-feira.

Siga o Município de Murça 
nas Redes Sociais
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Um grupo de cerca de duas dezenas de jornalistas, fotógrafos e bloggers, portugueses e

espanhóis, deslocou-se a Murça, para conhecer e promover os recursos turísticos locais.

Esta iniciativa, organizada pelo Município de Murça e pelo PNRVT - Parque Natural Regional

do Vale do Tua, visou dar a conhecer um produto em particular, o Astroturismo.

Este é um produto diferenciador que mereceu particular interesse nesta “press trip”, pois

trata-se de um segmento do mercado turístico com elevado potencial. O Astroturismo está a

ser trabalhado em colaboração com os responsáveis do Parque Natural Regional do Vale do

Tua, e, terá no Castro de Palheiros, um espaço arqueológico e natural muito singular, o seu

ponto central de operação, acolhimento e observação, no Território de Foz Tua.

O Município de Murça, aproveitou, uma vez mais, a presença de jornalistas e “influencers”,

para associar outros produtos como o touring cultural e paisagístico, e a gastronomia e

vinhos.

“PRESS TRIP” PASSOU POR MURÇA 
PARA EXPLORAR O ASTROTURISMO 

TURISMO E AMBIENTE

conhecer

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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MURÇA ACOLHEU O 17.° ENCONTRO NACIONAL 
DE VETERINÁRIOS MOTOCICLISTAS

Durante três dias mais de meia centena de

Médicos Veterinários Motociclistas oriundos de

várias regiões de Portugal Continental e das Ilhas

visitaram o Concelho de Murça e a região.

Neste encontro, os participantes tiveram a

oportunidade de desfrutar das paisagens

fantásticas e únicas do Vale do Rio Tinhela e do

Parque Natural Regional do Vale do Tua. Este foi

ainda um bom momento para provar a

gastronomia local, não faltando a doçaria

conventual.

Na Rota do Azeite & Vinho não dispensaram a

visita e a degustação dos produtos da Caves de

Murça, da Casa Agrícola Águia de Moura e do

Azeite Porca de Murça.

Na Praça 5 de outubro, o grupo registou um

momento fotográfico com o presidente da

edilidade murcense, Mário Artur Lopes.

www.cm-murca.pt

Mário Artur Lopes, quis dar o seu contributo 
e exemplo deslocou-se de bicicleta.

Participantes tiveram a oportunidade de desfrutar 
das paisagens fantásticas e únicas do concelho

MURÇA ASSINALOU “DIA EUROPEU SEM CARROS”
A Câmara de Murça assinalou no dia 22 de

setembro, de uma forma simbólica, o “Dia

Europeu Sem Carros”.

Esta campanha de sensibilização, visou

disponibilizar nos vários canais digitais do

município de Murça, dicas e sugestões para a

prática de uma mobilidade sustentável e que

pretende contribuir para a mudança de

comportamentos relativamente à mobilidade, em

particular no que toca à utilização de

automóveis particulares.

Também neste sentido, o presidente da

autarquia, Mário Artur Lopes, quis dar o seu

contributo e exemplo no dia em que terminam as

comemorações da Semana Europeia da

Mobilidade, e hoje, no seu habitual dia de

trabalho na autarquia, deslocou-se de bicicleta.
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Na última primavera, o Município de Murça

recebeu uma sessão do Curso de Formação de

Guias de Observação de Aves, iniciativa que

decorreu no Vale do Tua até junho, promovida

pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua -

PNRVT.

Nesta atividade estiveram envolvidos vinte

agentes do território que receberam “Formação

de Guias de Observação de Aves no Vale do

Tua”, entre empresas de animação turística,

proprietários de alojamento local, técnicos de

turismo dos municípios, entre outros.

Mário Artur Lopes, presidente da Câmara

Municipal de Murça, fez a receção ao grupo nas

imediações do Percurso Pedestre dos

“Passadiços do Tinhela”, local onde a atividade

se desenvolveu.

O Birdwatching é o novo “produto turístico” em

que o PNRVT quer apostar, que vem

complementar a oferta já existente na área do

Turismo de Natureza e o Município de Murça

quer estar na linha da frente da oferta deste

produto, de forma a trazer mais turistas ao

concelho.

“Não estamos a preparar biólogos estamos a

preparar agentes turísticos e dar-lhes

ferramentas e competências para que possam

usar a observação de aves como produto,

atrativo, que traga visitantes e,

consequentemente, retorno financeiro”, alega

Luís Ribeiro, da associação Palombar, que está

a coordenar esta formação.

MURÇA QUER APOSTAR 
NO BIRDWATCHING:“USAR”AS AVES 

COMO PRODUTO TURÍSTICO

Poderá consultar mais
informação e conteúdos

multimédia em
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MUNICÍPIO REFORÇA FROTA MUNICIPAL 
COM DUAS NOVAS VIATURAS ELÉTRICAS

O Município de Murça reforçou a sua frota

municipal com a aquisição de duas novas

viaturas elétricas, que já estão ao serviço dos

serviços municipais.

Este é mais um contributo do município para a

sustentabilidade ambiental e para uma efetiva

redução de emissão de gases de carbono, sendo

objetivo da autarquia ir procedendo à renovação

da frota automóvel municipal, substituindo-a

quando possível por veículos elétricos.

De salientar que autarquia está empenhada na

adoção de medidas, para redução dos custos

energéticos, sendo que, nos últimos tempos,

diversas localidades do nosso concelho têm sido

dotadas de uma rede de iluminação pública

eficiente e segura de tecnologia LED.

CÂMARA APELA AO USO RACIONAL 
E ADEQUADO DA ÁGUA

É com o intuito de reforçar o compromisso com

o meio ambiente e verificado um acentuado

stress hídrico, num ano particularmente

desafiante, em que se verifica um acentuar da

escassez de água, que a poupança deste

recurso vital é de extrema importância para

todos nós.

É neste sentido, que o Município de Murça

decidiu não reabrir as Piscinas Municipais

descobertas no último Verão e, ao mesmo

tempo, lançou uma campanha de sensibilização

junto da população a apelar ao uso racional e

adequado da água.

O objetivo da autarquia com a implementação

destas duas medidas, passou por sensibilizar as

populações do concelho, a adotarem hábitos

diários de não desperdiçar este importante

recurso natural, pois “existem gestos simples que

podem fazer poupar milhões de litros de água”.

Poderá consultar algumas
sugestões para reduzir e

poupar de forma fácil água
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A Câmara de Murça reforçou a iluminação

pública em diversos locais do concelho. Neste

sentido foi efetuada uma intervenção ao nível

da extensão de ramais nas aldeias de Cortinhas,

Sobreira, Toubres, Carvas, Monfebres, Varges,

Valongo de Milhais e na Rua do Hotel em Murça,

garantindo ainda a disponibilização de energia

elétrica para aumentos de potência e satisfação

das populações destas localidades.

Neste sentido foi ainda ampliada a
iluminação entre o Bairro Social da
Barroca/Rua Eira do Souto e a Estrada
Regional 314. Esta intervenção melhorou
significativamente os níveis gerais de
iluminação, uma vez as existentes
provocavam uma iluminação deficitária.
Esta era uma ambição com mais de duas
décadas.
A autarquia está empenhada em dotar ao nível

concelhio, uma rede de iluminação pública

eficiente e segura. Em alguns locais, a autarquia

está também a proceder ao desbaste das copas

de algumas árvores existentes que dificultam o

atravessamento de luz.

De realçar que é objetivo deste Executivo

proceder à substituição total das luminárias

existentes através da instalação de luminárias

LED, para isso já está a ser elaborado um

caderno de encargos com todos os pontos de

iluminação pública do concelho referenciado,

um investimento que ascenderá a vários milhares

de euros, sendo que vai demorar algum tempo

até à sua conclusão em todos os lugares e

locais, um projeto que será implementado

consoante as disponibilidades financeiras do

município.

O objetivo desta medida está centrada na

poupança dos consumos energéticos, assim

como na redução efetiva da percentagem de

emissão de dióxido de carbono para a

atmosfera.

A Câmara Municipal de Murça realça ainda o

papel da EDP Distribuição, que assim tem

colaborado na melhoria do fornecimento de

energia elétrica no concelho de Murça.
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ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DO TURISMO

No dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, a

Autarquia dinamizou uma vez mais, ações capazes

de potenciar e divulgar características singulares,

capazes de gerar interesse e procura pelo

território.

A Oficina Criativa de Turismo, além de possibilitar

aos visitantes serem “guias” turísticos por um dia,

proporcionou outras atividades muito próximas e de

interação que permitiram uma melhor descoberta e

conhecimento do Concelho de Murça. 

foi possivel caminhar com total conforto e

segurança sem perder a magia de “mergulhar” na

natureza, apreciar a enorme riqueza faunística e

florística das margens do rio Tinhela, entre outros

pretextos que permitirão acrescentar a vontade de

conhecer o património e estabelecer o contato

com as gentes e comércio local de Murça.

A organização desta iniciativa assenta na

importância que o setor do turismo tem para o

Município de Murça.
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Nesta edição, viajamos até ao sul do concelho de Murça, onde se localiza a Freguesia de

Candedo, onde por esta altura do ano encontramos a azáfama das vindimas. 

Esta freguesia é constituída pelas aldeias de Porrais, Sobreira, Martim, Monfebres e

Candedo. Com uma área de 28,89 km² é uma das freguesias mais populosas do concelho

com 821 habitantes (2021). 

É uma freguesia com uma história ímpar, já referida nas Inquirições de 1220, ordenadas por

D. Afonso II. A área em que atualmente se encontra, foi abrangida pelo foral concedido a

Abreiro em 1225. Em termos de património edificado, salienta-se a Capela de Nossa Senhora

do Carmo, com os seus três retábulos em talha dourada no interior. Terá sido construída no

século XVIII e remodelada em meados do século XX.

É de salientar a importância das suas água termais das Caldas de Santa Maria Madalena,

possuidoras de excelentes propriedades terapêuticas para doenças da pele, reumáticas,

músculo-esqueléticas, das vias respiratórias e doenças do aparelho digestivo. 

Terras de Murça  //
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"NO CORAÇÃO DA TERRA QUENTE"

FREGUESIAS

candedo

Consulte a caraterização 
desta freguesia 

e outros conteúdos

Luís Alves, Elisete Merêncio e Victor Paiva constituem o atual Executivo da
Junta de Freguesia. Sónia Teixeira preside a Assembleia de Freguesia. 
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A FREGUESIA EM NÚMEROS

Candedo (sede de freguesia) Porrais

MonfebresMartimSobreira
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EXECUTIVO DA JUNTA

Presidente: Luís Alves (PS)

Secretária: Elisete Merêncio (PS)

Tesoureiro: Victor Paiva (PS)

Presidente: Sónia Teixeira (PS)

Largo 22 de maio, 

s/n, 

5090–011 Candedo 

Telefone: 259 549 163 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

MORADA E CONTACTOS

Escudo de prata, uma fonte de vermelho jorrando água

de azul, entre ramo de videira de verde, com três

cachos de uvas de púrpura, em chefe e dois ramos de

oliveira de verde, frutados de negro e com os pés

passados em aspa, em campanha. Coroa mural de

prata de três torres. Listel branco, com a legenda a

negro: "CANDEDO - MURÇA".

GRANJEAR AS CEPAS E AMANHÃ O MOSTO
Com uma paisagem de cortar a respiração, o

azeite e o vinho representa a maioria da atividade

económica, embora nesta freguesia do concelho

de Murça também exista uma produção

significativa de frutos secos, com especial

destaque para os figos e as amêndoas.

A população ocupa o seu dia-a-dia no trabalho da

terra e na criação de "vinhos adormecidos em

cascos de carvalho, ou embalados em garrafas

onde se guardam vinhos fortes como o Sol e os

braços de quem lhe granjeia as cepas e amanha o

mosto - é tudo assim nos solos da Terra Quente".

Em cada uma das aldeias há vida e uma dinâmica

muito caraterística, gente alegre e bem disposta,

que desperta diariamente para cultivar e granjear

as cepas e amanhã o mosto.

Em termos gastronómicos pode deliciar-se com o

cabrito assado no forno, o feijão frade com

hortaliça, os peixinhos da horta, a bola de carne,

aletria, biscoitos, enchidos, doce de abóbora. 

A Freguesia de Candedo é tudo isto e muito mais,

são terras únicas. 

Parta à descoberta e venha descobrir os encantos

desta freguesia do concelho de Murça.
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MUNICÍPIO "DUPLICOU" APOIOS 
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

A Câmara Municipal de Murça assinou em 2022

protocolos com as sete juntas de freguesia do

concelho, prevendo apoios num valor a rondar os

quatrocentos e vinte mil euros, no âmbito de dois

protocolos: Transferência de competências e um

Contrato Programa de Desenvolvimento Rural, ao

quais se junta a modalidade "70/30" promovida

pela autarquia.

O primeiro, é uma comparticipação que resulta de

uma estratégia de intervenção no concelho, entre

as juntas de freguesia e o município, para a

execução de obras e trabalhos de pavimentação,

regeneração de espaços públicos, eliminação de

zonas de risco na circulação viária, manutenção e

novas infraestruturas, entre outras situações

previstas nos documentos assinados.

Para Mário Artur Lopes "o objetivo é criar condições

de maior proximidade no serviço ao cidadão, em

que um conjunto de competências, que eram do

município, são transferidas para as juntas de

freguesia com o devido financiamento para

compensar as despesas que passam a ter. Este é

um compromisso que tínhamos, em reforçar os

meios para servir melhor as populações, no âmbito

da Lei n.º 50/2018".

Na tabela 1, estão descritos os apoios e os

respectivos cálculos, referentes a cada freguesia,

no que respeita ao Protocolo de Transferência de

Competências em vigor.

A tabela 2, menciona os apoios e os respectivos

calculos referentes ao Contrato Programa de

Desenvolvimento Rural também promovido pela

Câmara Municipal e destinado a todas as juntas de

freguesia.

Além dos protocolos mencionados anteriormente

onde a autarquia dispõe de duzentos mil euros, em

que a verba foi "duplicada", há também outro tipo

de necessidades que poderão surgir e também foi

assinado outro protocolo. "Definimos com as sete

juntas de freguesia uma modalidade a que

chamamos "70/30", que significa que alguma obra

ou um investimento que uma Junta de Freguesia

queira levar a cabo e proponha ao município a

realização em conjunto, assumimos 70% da

despesa e a Junta os restantes 30%", sublinha,

garantindo que é um critério "igual para todos e

completamente claro paras as sete juntas".

Para esta modalidade a autarquia disponibiliza

duzentos e vinte mil euros de apoio a obras de

iniciativa das freguesias.

"O objetivo é criar
condições de maior

proximidade no
serviço ao cidadão"

Executivo Municipal 
e presidentes de junta de freguesia

- Mário Artur Lopes -
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tabela 1

tabela 2
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As reuniões ordinárias do Executivo Municipal realizam-se com periodicidade quinzenalmente,

realizando-se por norma na 1.ª e 3.ª quinta-feira de cada mês, com início às 09h30 devendo

terminar até às 13h00, podendo ser prolongadas mediante deliberação nesse sentido. Decorrem nos

Paços do Concelho. 

As reuniões ordinárias são públicas, havendo lugar para um período de intervenção do público. 

Fazemos aqui um resumo das deliberações, que poderão ser consultadas na íntegra, no site

autárquico municipal através do endereço www.cm-murca.pt ou diretamente através do QR Code.  

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES

câmara

Poderá consultar toda a
informação documental da

Câmara Municipal
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REUNIÃO ORDINÁRIA
7 de julho - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

proposta de atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino

Superior, ano letivo 2021/2022, nos termos da informação

técnica 30/2022 da Divisão de Ação Social.

4 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

proposta de acordo tripartido de estabelecimento de

obrigação de serviço público e de compensação por

serviço público, entre o Município de Murça, a CimDouro e

a Empresa Rodonorte, nos termos da informação técnica

41/2022 da Divisão de Ação Social. Mais deliberou,

autorizar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à

assinatura da Proposta de Acordo Tripartido em referência.

5 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

proposta de alteração de alvará de loteamento, nos

termos da informação técnica da Divisão de Apoio e

Gestão Urbana.

6 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
28 de julho - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a celebração de

contrato de prestação de serviço para o fornecimento e

transporte de refeições escolares para o ano letivo de

2022/2023, nos termos da informação técnica da Divisão

Administrativa e Financeira. Mais deliberou submeter o

assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal, ao

abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento para o ano 2022.

4 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a celebração de

contrato de prestação de serviço para transportes

escolares no circuito da Terra de Montanha, para o ano

letivo de 2022/2023, nos termos da informação técnica

da Divisão Administrativa e Financeira. Mais deliberou

submeter o assunto ao conhecimento da Assembleia

Municipal, ao abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de

Execução do Orçamento para o ano 2022.

5 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a celebração de

contrato de prestação de serviço para transportes

escolares nos circuitos da Terra Quente e Terra Fria, para o

ano letivo de 2022/2023, nos termos da informação

técnica da Divisão Administrativa e Financeira. Mais

deliberou submeter o assunto ao conhecimento da

Assembleia Municipal, ao abrigo do n.º 4, do artigo 16.º,
das Normas de Execução do Orçamento para o ano 2022.

6 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a celebração de

contrato de prestação de serviço para transportes

escolares no minicircuito de Jou, para o ano letivo de

2022/2023, nos termos da informação técnica da Divisão

Administrativa e Financeira. Mais deliberou submeter o

assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal, ao

abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento para o ano 2022.

7 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a estudo do

potencial hídrico e hidroagrícola do concelho de Murça,

nos termos da informação técnica da Divisão

Administrativa e Financeira. Mais deliberou submeter o

assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal, ao

abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento para o ano 2022.

8 - A Câmara deliberou por unanimidade, deferir, a

proposta de trabalhos a menos referente à empreitada

“Beneficiação da Escola EB 2,3 e Secundária de Murça”,

nos termos da informação técnica n.º DIM/3/2020/CP da

Divisão Administrativa e Financeira.

9 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, o

averbamento da Licença de Taxi, a Transportes dora

D`hora, Unipessoal, Lda, nos termos da informação técnica

da Divisão de Ação Social.

10 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a candidatura

ao IFAP – Leite Escolar para crianças do Centro Escolar –

ano letivo de 2022/2023, nos termos da informação

técnica da Divisão de Ação Social. Mais deliberou

submeter o assunto ao conhecimento da Assembleia

Municipal, ao abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de

Execução do Orçamento para o ano 2022.

11 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

assunção de encargos plurianuais, relativo a candidatura

ao IFAP – Fruta para crianças do Centro Escolar – ano

letivo de 2022/2023, nos termos da informação técnica

da Divisão de Ação Social. Mais deliberou submeter o

assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal, ao

abrigo do n.º 4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento para o ano 2022.

12 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar, a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de
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certidão nos termos da informação técnica da Divisão de

Apoio e Gestão Urbana.

13 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
10 de agosto - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara Municipal tomou conhecimento da

informação GAP/1/2022 referente ao Fogo Rural de

Murça – Assunção de compromissos referente a despesas

urgentes e inadiáveis com o apoio logístico.

4 - A Câmara Municipal tomou conhecimento da 5.ª
alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para

2022. (4.ª alteração permutativa ao Orçamento da

Despesa; 4.ª alteração permutativa ao Plano de

Investimentos, 4.ª alteração permutativa ao Plano de

Atividades Municipais).  

5 – A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o início

de procedimento para a 1.ª Revisão da Carta Educativa do

Município de Murça.

6 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica da Divisão de

Apoio e Gestão Urbana.

7 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
18 de agosto - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
1 de setembro - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar, a Proposta 34/GAP/2022 - Atribuição de apoio

financeiro à Associação de Pais e Encarregados de

Educação de Murça, no valor de 350 euros.

4 - A Câmara Municipal tomou conhecimento da 6.ª
alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para

2022 (5.ª alteração permutativa ao Orçamento da

despesa; 5.ª alteração permutativa ao Plano de Atividades

Municipais).

5 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 22.º do

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (Regime Jurídico da

realização das despesas públicas), repristinado pela

Resolução n.º 86/2011 de 11 de abril, e na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereioro,  a

aquisição de serviços para implementação e garantia de

cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados

(RGPD) e Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço

(RJSC) - DL 65/2021 de 30 de julho para os Municípios e

empresas municipais da CimDouro, de acordo com a

informação técnica da Divisão de Tecnologias de

Informação e Comunicação do Município de Murça.

6 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

constituição de compropriedade e a emissão do pedido de

certidão nos termos da informação técnica da Divisão de

Apoio e Gestão Urbana.

7 – A Câmara tomou conhecimento da Informação dos

Processos de Obras e Outros Objeto de Despacho.

REUNIÃO ORDINÁRIA
29 de setembro - 2022

1 – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da

reunião anterior.

2 – A Câmara tomou conhecimento, do resumo diário de

tesouraria.

3 – A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a

abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar,

a Proposta 35/GAP/2022. Mais deliberou, autorizar o

Senhor Presidente da Câmara, a proceder à assinatura do

referido Contrato-Programa

4 - A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a

abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar,

a Proposta 36/GAP/2022. Mais deliberou, autorizar o

Senhor Presidente da Câmara, a proceder à assinatura do

referido Contrato-Programa.

5 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar, a Proposta 37/GAP/2022 - Baja TT Norte de

Portugal.



55Terras de Murça  //

Oito Séculos de História

SAIBA QUANDO O MUNICÍPIO 
O APOIA NA SUA FATURA DE ÁGUA 

TODOS OS MESES

Neste caso, este munícipe do nosso concelho

gastou 28,05€ de água em setembro, valor que

incluí um desconto de   6,72€ que foram suportados

pelo Município de Murça, caso a autarquia não

desse este apoio, o cidadão pagaria 34,77€.

6 - A Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, reconhecer oficiosamente a

prescrição dos tributos municipais relacionados

com o fornecimento de água, pela autarquia, e

demais serviços conexos.

7 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

assunção de encargos plurianuais, relativo à

celebração de contrato de aquisição de serviços

"Elaboração da 1.ª Revisão da Carta Educativa de

Murça",  nos termos da informação técnica. Mais

deliberou submeter o assunto ao conhecimento da

Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no n.º
4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento de 2022.

8 - A Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, aprovar, relativo ao concurso público

“Prestação de Serviços de Gestão dos Resíduos

Urbanos e Limpeza dos Concelhos do Vale do

Douro Norte (ano 2022 e 2023) ”, o Relatório Final;

a Minuta do Contrato; a Designação do gestor de

Contrato.

9 - A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a

assunção de encargos plurianuais, em regime de

avença, para a assistência e produtos químicos

para a Piscina municipal Coberta de acordo com a

proposta da Divisão de Ação Social - DAS., nos

termos da informação técnica. Mais deliberou

submeter o assunto ao conhecimento da

Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no n.º
4, do artigo 16.º, das Normas de Execução do

Orçamento de 2022.

10 - Certidão de compropriedade de acordo com a

informação técnica da Divisão de Apoio e Gestão

Urbana - DAGU.

11 - Certidão de compropriedade de acordo com a

informação técnica da Divisão de Apoio e Gestão

Urbana - DAGU.

12 - A Câmara tomou conhecimento da Informação

dos Processos de Obras e Outros Objeto de

Despacho.

Todos os assuntos das diversas reuniões, foram

colocados a discussão, conhecimento ou

aprovação e as mesmas estão constantes em ata

sob a forma de minuta nos precisos termos do

disposto no art.º 57, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013,

de 12 setembro e ulteriores alterações, com vista à

sua executoriedade imediata.




