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CASTRO DE PALHEIROS 
 
Esta é uma fortificação castreja tipica-
mente celta. Estes povos entraram na 
Península Ibérica no século VI a.C., 
trouxeram aos povos indígenas aí 
existentes a técnica do ferro e escolhe-
ram lugares altos para se instalar, are-
jados e com grande visibilidade, onde 
fosse mais fácil a defesa contra os 
seus inimigos.  
São cabeços graníticos enormes, à 
volta dos quais os celtas construíam 
muralhas altas, dentro das quais edifi-
cavam habitações circulares com pe-
quenos muros de pedra, cobertos de 
colmo, argila ou madeira. 
Sai-se de Murça para Este, a caminho 
da freguesia de Palheiros, e no ponto 
mais alto lá está o Castro que se vê de 
todo o Concelho. 
 
 
A VIA ROMANA  
E A PONTE VELHA FILIPINA 
 
São muitos os vestígios da romaniza-
ção portuguesa. Quando chegaram ao 
território da Península Ibérica, a que 
hoje chamamos Portugal, em finais do 
século III a.C., os romanos tiveram 
sempre uma estratégia de domínio e 
de comunicação. Para progredir no 
terreno e para que as legiões pudes-
sem caminhar, construíram vias de 
acesso, calçadas e pontes, que liga-
vam pontos estratégicos do território. 
Por Murça passa a grande via romana 
que ligava Astorga à foz do rio Douro, 
atravessando o rio Tinhela e que de-
pois da ponte que aí construíram, se 
divide a caminho de Braga ou a cami-
nho do vale duriense. 
 
PORCA DE MURÇA 

 
A “Porca de Murça” é, provavelmente, 
dos mais antigos vestígios da cultura 
indígena e castreja. É, aliás, um porco 
de cobrição, ou Berrão, em tamanho 
natural, a estátua zoomórfica que en-
contramos no largo principal de Murça. 
Terá vindo de outro local do concelho, 
um castro, onde draganos e zoelae, 
povos pré-celticos, se instalaram. Era 
normal a existência destas estátuas 
rudes, simbolizando machos adorados 
como divindades capazes de proteger 
e manter a fertilidade da espécie, cuja 
celebração se fazia no masculino. 
Existem algumas dezenas de Berrões 
em Portugal e Espanha, e onde exis-
tem geram lendas e transformam-se 
em ex-libris das terras e orgulho da 
cultura popular. 
 
 
MONUMENTOS DA VILA DE MURÇA 

 
 

O edifício dos Paços do Concelho é 
um solar do século XVII, com dois pi-
sos e janelas de sacada no primeiro 
andar, cujo telhado é interrompido por 
um arco contracurvado, ao centro. 
Ocupa toda a ala Norte da Praça 5 de 
Outubro – a Praça Velha – onde estão 
os símbolos da autonomia, do poder, e 
dos afectos, onde se percebe o conví-
vio dos moradores e a visita afectiva 
dos emigrantes, que fazem da “Praça 
Velha” uma âncora para fundear as 
saudades. 
Ainda edifício da Câmara Municipal, é 
o antigo Mosteiro das freiras benediti-
nas, cuja origem e acção social mar-
cou profundamente a vila de Murça. 
O Pelourinho de Murça é do século 
XVI, manuelino, portanto, e não está 
por acaso na Praça do Município, 

olhos nos olhos com a casa da Câma-
ra. Este marco de pedra, com base, 
fuste e capitel, significava o poder e a 
autonomia do povo sobre o território 
do concelho – uma espécie de brasão 
do povo e símbolo de liberdade. 
A Igreja Matriz de Murça é uma antiga 
capela de Nª Sª da Assunção. Embora 
não se saiba a data da sua edificação, 
foi a escolhida no século XVII para 
substituir a velha igreja de Santiago, 
dos arredores da vila, por esta ter dei-
xado de reunir condições para ser a 
matriz da paróquia de então. 
Numa das ruas antigas de Murça, on-
de as sombras dos edifícios ainda se 
cumprimentam no empedrado, a Ca-
pela da Misericórdia impõe-nos o 
respeito pelo tempo. Carregada de 
história e de monumentalidade, lá está 
a velha capela onde excepcionalmente 
impera Nª Sª da Conceição, que nos 
cumprimenta do seu nicho, no frontis-
pício do século XVII, onde se percebe 
uma decoração de transição, ao gosto 
do proto-barroco – pares de colunas 
pseudo-salomónicas e pilastras deco-
rada com elementos vários da vegeta-
ção vitícola e campestre, encimadas 
por capitéis de anjos alados. Embora 
gasta pelos séculos, mantém indelé-
veis as mensagens, especialmente a 
que se lê no eixo da frontaria – “ Como 
é terrível este lugar: esta é a casa de 
Deus e a porta do Céu!” 
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Adega Cooperativa  

A Adega Cooperativa de Murça, C.R.L. 
encontra-se localizada na Vila de Mur-
ça, distrito de Vila Real, na Região De-
marcada do Douro. 
Foi fundada em 1965 por 193 coope-
rantes, resultado da necessidade de 
associativismo sentida pelos viticultores 
da região. A viticultura é a principal ba-
se da economia local, estendendo-se a 
região por 250.000 hectares, dos quais 
40.000 plantados com vinha. 
Em 1978, com a aquisição de uma li-
nha semi-automática, deram-se os pri-
meiros passos no sentido da comercia-
lização de vinhos engarrafados. 
Em Dezembro de 1998, deu início o 
último projecto de investimento, no âm-
bito de uma candidatura ao PAMAF 
(Programa de Apoio à Modernização 
Agrícola Florestal), que transitou para o 
III Quadro Comunitário e aprovado no 
ano de 2002. 
Este projecto, bastante ambicioso para 
a vida da Adega e do Concelho de Mur-
ça, teve como principais objectivos a 
construção de um novo edifício, substi-
tuição de alguns equipamentos, instala-
ção de uma segunda linha de engarra-

famento, aquisição de vasilhame de 
madeira para estágio/envelhecimento; 
complementado com o Projecto SIME, 
que visou a implementação do sistema 
HACCP, Certificação de Qualidade, 
Nova Imagem e Marketing Internacio-
nal. 
Em Janeiro de 2005, a Adega Coopera-
tiva foi submetida a Auditoria de Con-
cessão pela entidade certificadora SGS 
ICS (Serviços Internacionais de Certifi-
cação), tendo-lhe sido atribuída pela 
mesma, em Abril de 2005, a Certifica-
ção do Sistema de Gestão da Organi-
zação Adega Cooperativa de Murça 
pelo cumprimento dos requisitos da 
norma NP EN ISO 9001:2000 pelas 
actividades de “Concepção, Vinificação 
e Enchimento de Vinhos Comuns e Li-
corosos”. 
Actualmente a Adega Cooperativa de 
Murça tem capacidade para laborar 
mais de 10.000 pipas de vinho por vin-
dima. O volume de negócios ronda os 
5.000.000,00 de euros, com tendência 
para crescer com a valorização dos 
preços praticados resultantes da aposta 

na melhoria contínua da qualidade dos 
seus vinhos. 
Ao longo dos últimos anos os vinhos 
produzidos têm sido premiados em 
concursos  nacionais e internacionais. 
Em 2006 foram lançados os vinhos fri-
santes branco e rosé Adega de Murça 
e o vinho do Porto Late Bottled Vintage 
2002 Caves de Murça. Já, em 2007, foi 
atribuída a Medalha de Ouro ao Vinho 
Branco Regional Adega Cooperativa de 
Murça no Concurso de Selecção de 
Enófilos do Douro 2007 e lançado o 
Vinho Doc DouroTinto Reserva Caves 
de Murça 2004. 
 
DOC Douro  
VALDADORONA branco 2007 
 
Produzido a partir de uma rigorosa se-
lecção de uvas este DOC DOURO 
VALDADORNA BRANCO DE 2007, 
revela um aroma bastante frutado, sa-
bor fresco e macio com alguma adstrin-
gência e final de boca prolongado. 

Adega Cooperativa de Murça, C.R.L. 
Tel.: 259 510 300 * Fax: 259 510 309 

Web: www.cavesdemurca.pt  | e-mail: geral@cavesdemurca.pt 
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A gastronomia é o espelho das gentes 
desta terra. Do seu modo de vida, da 
sua história e tradição.  
Os pratos à base de carne de porco, 
engordados com o milho e castanha, o 
cabrito e o anho, criados nos montes 
da Terra Fria e da Montanha, as carnes 
de caça das serras e montes destas 
paragens ou os peixes das águas límpi-
das e fulgurozas, são servidos à nossa 
moda. Rica e Farta. 
A bola de carne e o folar, cozidos nos 

velhos fornos, são iguarias sem as 
quais não se passa. Dos temperos fa-
zem parte os finos azeites desta terra 
com Denominação de Origem Controla-
da. 
A doçaria conventual, testemunhada 
fielmente pelo Toucinho-do-céu e pelas 
queijadas, permite saborear o saber de 
outros tempos. Deixado pela mão certa 
das Freiras Beneditinas. 
Nesta terra de grandes contrastes, o 
douro é, douro puro. Os “ Vinhos de 

Murça “ retratam o que de melhor se 
faz nesta Região Demarcada, a primei-
ra do mundo. Provem-se os excelentes 
vinhos de mesa, ou os adamados vi-
nhos generosos, néctares da terra 
quente.  
 
Tudo se perpetua por obra e raça 
das gentes de Murça… 

À mesa serve-se tradição... 

Roteiro Gastronómico de 08 a 11 de Maio 
 
Rest. e Residencial  Miradouro  
Curvas de Murça; tf: 259512461 
Pratos: todos os dias – Cabidela de Coelho; Coelho à Caçador; 
Posta na Brasa; Bacalhau de Cebolada; Truta Recheada. 
Dia 11: Prato – Cabritinho Assado 
 
Rest. e Residencial Borges (Abaças)   
Ratiço, Murça; tf: 259511302 
Pratos: todos os dias – Posta na Brasa; Alheira;  
Bacalhau de Cebolada. 
Dia 08: Prato – Cozido à Portuguesa 
Dia 09: Prato – Anho Assado 
Dia 10: Prato – Milhos 
Dia 11: Prato – Cabritinho Assado 
 
Rest. Terra Quente – Lugar de Covelas, Murça; tf: 259512651 
Pratos: todos os dias – Posta na Brasa; Bacallhau c/Batata a Mur-
ro; Alheira. 
Dia 08: Prato – Cozido à Portuguesa 
Dia 09: Prato – Pataniscas de Bacalhau c/ Arroz de Feijão 
Dia 10: Prato – Feijoada à Transmontana 
Dia 11: Prato – Anho Assado 
 
Rest. Caves de Murça – Murça; tf: 967944334 
Pratos: todos os dias – Costeletão na Brasa 
Dia 08: Prato – Truta Recheada 
Dia 09: Prato – Grão-de-bico c/ Mão de Vaca 
Dia 10: Prato – Arroz de Couve c/ Chouriços 
Dia 11: Prato – Favas c/Carnes de Porco 
 
Rest. e Residencial  Vitorino – Murça; tf: 259 512 630 
Pratos: Dia 08: – Arroz de Favas c/Entrecosto 
Dia 09: Prato – Pataniscas de Bacalhau c/Arroz de Grão-de-bico 
Dia 10: Prato – Prato à Lavrador 
Dia 11: Prato – Cabritinho Assado 
 
 
 

Rest. Cave do Paço – Murça; tf: 934341676 
Pratos: todos os dias – Posta na Brasa; Bacalhau em Azeite Quen-
te 
Dia 10/11: Prato – Palhada ou Cascas 
 
Rest. Fonte Santa – Murça; tf: 259511883 
Pratos: todos os dias – Alheira 
Dia 08: Prato – Cabidela de Galinha 
Dia 09: Prato – Pataniscas de Polvo c/Arroz de Feijão 
Dia 10: Prato – Cozido à Portuguesa 
Dia 11: Prato – Feijoada à Transmontana 
 
Rest. Kalunga – Murça; tf: 259511436 
Pratos: todos os dias – Posta na Brasa 
Dia 08: Prato – Feijoada à Transmontana 
Dia 09: Prato – Anho Assado 
Dia 10: Prato – Bacalhau c/Batata a Murro 
Dia 11: Prato – Cabritinho Assado 
 
Rest. Bom Dia – Murça; tf: 259511130 
Pratos: Dia 08: – Joelho da Porca 
Dia 09: Prato – Caldeirada de Cabrito 
Dia 11: Prato – Cozido à Portuguesa 
 
Rest. Arco-Iris – Ratiço, Murça; tf: 259512817 
Pratos: Dia 08: – Coelho Assado 
Dia 09: Prato – Feijoada à Transmontana 
Dia 10: Prato – Joelho da Porca 
Dia 11: Prato – Cabritinho Assado 
 
Rest. Lobito – Murça; tf: 259512496 
Pratos: Dia 08: – Truta Recheada 
Dia 09: Prato – Feijoada à Transmontana 
Dia 10: Prato – Cabidela de Galinha 
Dia 11: Prato – Rancho Transmontano  
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MURÇA Terra de Encanto 

Murça é uma terra com história!... 
 
O Monumento “Porca de Murça” é o ex-
libris de um município caracterizado por 
uma riqueza histórica ancestral: Os 
Crastos de Palheiros e de Cadaval; a 
Via Romana; a Ponte Romana; a Cape-
la da Misericórdia; o Pelourinho; e as 
figuras imortais de D. Frei Diogo de 
Murça e do Herói Milhões entre outros 
elementos da vida e da história destas 
terras de Murça. 
O Município de Murça caracteriza-se 
nos tempos modernos como um exem-
plo de desenvolvimento no grupo dos 
pequenos municípios. 
A localização geográfica situa a vila de 
Murça mesmo ao lado do IP4 (futura A4 
- Auto Estrada Transmontana) e numa 
posição equidistante dos núcleos urba-
nos de Chaves, Mirandela, Vila Real e 
mesmo do Douro -Património Mundial. 
Murça tem uma população residente 
com significativos índices de população 
infantil e juvenil, sendo registo de nota, 
os apoios da Câmara Municipal à Insta-
lação de Jovens Casais e à Natalidade. 
Os Emigrantes, na sua maioria, vivem 

no Luxemburgo e outros na Fran-
ça, Suíça e Espanha. 
Os vinhos de Murça têm fama e 
nome, sendo a sua produção de 
elevada qualidade, quer no vinho 
de Porto quer nos vinhos de Me-
sa. A Adega Cooperativa de Mur-
ça é responsável e uma marca de 
qualidade, quer na produção, quer 
na transformação das uvas em 
néctar. 
O Azeite Porca de Murça caracteriza 
porventura, um dos melhores azeites 
do mundo, a Cooperativa Agrícola dos 
Olivicultores de Murça dá-lhes o toque 
de uma cuidada elaboração. 
A doçaria é caracterizada pela qualida-
de única, dedicada ao fabrico do Touci-
nho-do-céu e das Queijadas de Murça. 
Murça é uma vila moderna com novas e 
amplas avenidas capazes de proporcio-
nar o desenvolvimento urbanístico. 
Infra-estruturas desportivas modernas: 
O Estádio Municipal e as Piscinas Mu-
nicipais. 
A Santa Casa da Misericórdia de Murça 
apostou na qualidade das infra-
estruturas sociais: O Centro de Cuida-

dos Continuados e os Lares da 3ª Ida-
de. A Escola Profissional de Murça ofe-
rece ensino profissional de qualidade e 
com elevados índices de empregabili-
dade. 
A Câmara Municipal de Murça tem 
apostado no bem-estar das pessoas. 
No apoio aos jovens, ás famílias e aos 
mais desprotegidos. 
Pensamos nas pessoas, no lazer, no 
desporto e na qualidade de vida. 
Murça e os murcenses merecem o nos-
so trabalho e a nossa amizade. 

O Presidente da Câmara Municipal 
(João Luís Teixeira Fernandes, Dr.) 
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Município de Murça - uma Terra com Futuro 

IV Feira do Azeite, do Vinho e Produtos Regionais  

UAC – Vila Real – Murça. Esta Unidade de Acompanhamento e coor-
denação, visa essencialmente, o acompanhamento e gestão das 
áreas de intervenção dos projectos de urbanismo comercial, com 
vista à melhoria da competitividade dos centros urbanos e à dinami-
zação do comércio e serviços aí localizados. 

Com o apoio: 

As Terras de Murça, até a algumas dé-
cadas distante dos grandes centros 
urbanos, atendendo às longas e demo-
radas viagens para se chegar a Vila 
Real, Régua, Mirandela, Chaves e Bra-
gança  viram, durante os anos noventa, 
essas distâncias encurtadas com aber-
tura de novas e “modernas vias” de 
comunicação e transporte, alargando 
horizontes, abrindo   
portas e criando novas oportunidades a 
todos quantos optam por aqui viver. 
Viseu, Porto e outros grandes centros 
urbanos do centro e litoral norte do pa-
ís, bem como de Espanha passarão, 
brevemente, a estar a menos de uma 
hora de viagem. Sim, porque até as 
distâncias são já medidas em tempo e 
não em quilómetros. 
É, a partir desta realidade, assente na 
proximidade e até centralidade geográ-
fica que Murça tem que se preparar 
para o futuro. As suas gentes, sobretu-
do as gerações mais novas, serão colo-
cadas perante novos desafios mas tam-

bém perante novas oportunidades. 
A vila de Murça e todas as Freguesias 
do Concelho deverão conseguir estan-
car o despovoamento que dá já indícios 
de abrandamento. O regresso de algu-
mas famílias emigrantes e o facto de 
haver jovens empresários e trabalhado-
res por conta de outrém que aqui habi-
tam e trabalham ou simplesmente habi-
tam começam a implementar alguma 
vitalidade. 
Para que esta terra tenha futuro tem 
que estar equipada com infra-estruturas 
diversas. Criar condições para uma boa 
qualidade de vida tem sido uma verda-
deira e permanente aposta. 
Novos equipamentos culturais, despor-
tivos, sociais e educativos são vitais 
para o futuro. Alguns estão já implanta-
dos e tecnicamente equipados, outros 
estão projectados e com candidaturas 
de apoio financeiro aprovadas. 
A educação e formação dos cidadãos 
são vectores indispensáveis ao desen-
volvimento local, regional e nacional. 

Também aqui o trabalho tem sido pro-
fundo e consciente. A modernização 
está a acontecer e as oportunidades 
serão, brevemente, iguais para todos. 
O ensino  pré-escolar público e o pri-
meiro ciclo sofreram alterações profun-
das na organização e funcionamento, 
as instituições locais de educação e 
formação profissional vêm fazendo um 
bom trabalho ao procurar encontrar as 
melhores estratégias e respostas para 
os seus alunos. 
Porque o futuro não espera, a hora é 
de trabalho! 

Evento surgido em 2004, dentro do pro-
grama da Semana do Municí-
pio,  começou por ser um espaço de 
exposição de artesanato e feira do livro 
tendo recebido, no ano seguinte, o 
azeite, o vinho e a doçaria. Porque é 
nas freguesias onde se podem encon-

trar dos melhores produtos tradicio-
nais,  o espaço abriu-se então às fre-
guesias, para orgulho das suas gentes. 
Procurar trazer junto dos possíveis con-
sumidores o azeite, o vinho, o queijo de 
cabra e ovelha, os enchidos, o saboro-
so pão de centeio e trigo cozido em 

fornos a lenha, o mel, as queijadas e 
toucinho-do-céu é o objectivo principal. 
Para os apreciadores da boa gastrono-
mia local surge, pela primeira  vez, o 
Roteiro Gastronómico. 
Por estes e outros motivos, Murça me-
rece a sua visita! 

IV Feira do Azeite, do Vinho e Produtos Regionais 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

(José Maria Costa, Prof.) 
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Santa Casa da Misericórdia de Murça  

Lar e Centro de Dia Santa Maria Maior  
Rua Marquês de Valle Flor - 5090-138 Murça 
Tel. 259 518270 
Tel. 259 512533 
Fax: 259 511082 
Correio electrónico: mis.murca@portugalmail.pt 

Lar e Centro de Dia de Fiolhoso 
Rua da Vidosa S/N - Fiolhoso - 5090-052 Murça 
Tel. 259 511850 

Contactos: 

Jardim-de-infância 
Rua Frei Diogo - 5090-135 Murça 
Tel. 259 511986 

Centro de Dia de Carva 
Largo Principal S/N – Carva - 5090-031 Murça 
Tel. 259 456138 

Unidade de Cuidados Continuados Integra-
dos  
Rua Marquês de Valle Flor - 5090-138 Murça 
Tel. 259 518270 
Fax: 259511082 
Correio electrónico: hospital.murca@portugalmail.pt 
 

Respostas Sociais: 
- Lar de Idosos 
- Centro de Dia 
- Apoio Domiciliário  
- Apoio Domiciliário Integrado 
- Unidade de Apoio Integrado 
- Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
- Creche e Jardim-de-infância 
- Escola Profissional 

“Os homens nunca usaram totalmente os poderes que possuem para promover o bem, 
porque esperam que algum poder externo faça o trabalho pelo qual são responsáveis”  
 

John Dewey 
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No Monte de S. Sebastião – assim denominada a casa rústica, recentemente remodelada, encontrará tudo o que 
precisa para tornar a sua permanência o mais agradável possível, em qualquer dia do ano. 

Localizada na Quinta de São Sebastião, em Murça, onde predomina a cultura do vinho (Região Demarcada do 
Douro), azeite e pomar de qualidade, poderá passear a pé ou de BTT, observar e apreciar a fauna, a flora e os 
trabalhos agrícolas. 

Desfrute de uma magnífica e abrangente paisagem, descanso e isolamento, passeie pelos seus jardins, aprecie a Serra da Gar-
raia, o Rio Tinhela e outros atractivos de interesse da região...  

Com um amplo e agradável espaço envolvente, torna-se um recanto apropriado para um repouso, distante do 
bulício dos grandes centros e agitação do dia a dia. 

No monte s. sebastião poderá ainda usufruir de: 

Quartos duplos, equipados com casa de banho privativa, aquecimento central, tv, telefone e acesso a rede 
wirless; 

Sala de estar; 

Sala dos pequenos-almoços; 

Salão de jogos; 

Biblioteca vínica; 

Piscina; 

Jardins e esplanada exterior; 

Passeios pedestres, btt e aventura; 

Enoturismo;  

Eventos; 
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O Município de Murça moderniza-se  
e abre as portas à Europa 

A expansão urbanística da vila de Mur-
ça nos últimos anos sofreu uma altera-
ção significativa ao nível da qualidade 
dos espaços urbanos, zonas verdes e 
de lazer, bem como, ao nível da expan-
são urbanística, novas artérias e arrua-
mentos. 
Construíram-se espaços públicos ajar-
dinados, caso concreto do Jardim do 
Tribunal com Parque Infantil; a Zona de 
Lazer adjacente ao Estádio Municipal; 
o Jardim fronteiriço ao edifício da Ade-
ga Cooperativa; o Jardim de S. Mi-
guel… 
A requalificação da Rua Frei Diogo de 
Murça, com o apoio do Programa UR-
BCOM/PRIME originou novo tipo de 
circulação na zona do núcleo escolar e 
zona comercial do centro da vila. 
A Avenida da Europa designação atri-
buída ao maior arruamento que nas 
últimas décadas foi construído na vila 
de Murça, é uma grandiosa homena-
gem ao trabalho e empenho dos mur-

censes, que na qualidade de emigran-
tes ou dos residentes que trabalham 
em prol do desenvolvimento desta ter-
ra. 
Esta avenida construída faseadamente 
e que abrange cerca de 700 metros foi 
projectada pela autarquia por ser a zo-
na de maior expansão urbana, na pers-
pectiva do presente e do futuro, con-
gregando uma maior reorganização do 
tecido e miolo urbano. 
Projectado a partir do Jardim Herói Mi-
lhões expande-se até ao bonito Bairro 
habitacional da Barroca, que recente-
mente ganhou uma menção honrosa 
numa classificação atribuída pelo INH – 
Instituto Nacional de Habitação  
O P.U. – Plano de Urbanização de Mur-
ça recentemente aprovado após uma 
luta de quase uma década vai possibili-
tar no seu todo, o desenvolvimento e o 
ordenamento urbano da vila. 
É neste contexto do progresso e no 
bom relacionamento com o exterior, 

que podemos referir que: “Murça abre 
as Portas à Europa”. 
Na simbiose de desenvolvimento, e do 
projectar o futuro, no espírito da inte-
gração europeia, Murça através do es-
pírito empreendedor do Presidente da 
Câmara, Dr. João Teixeira, almeja um 
bom relacionamento institucional e bila-
teral com cidades de países europeus 
como: Spello (Itália); Le Cendre 
(França); Rákóczifalva (Hungria) e Bea-
ufort (Luxemburgo), nesta última e 
nesse país, vivem várias dezenas de 
emigrantes naturais do município numa 
ampla e salutar relação multifacetada 
de profissionalismo e relacionamento 
que merecem as melhores referências 
pelos cidadãos, autoridades e institui-
ções dos naturais. 
Prova evidente do sucesso das gentes 
de Murça. 

A Avenida da Europa foi projectada pela autarquia  

a pensar na qualidade de vida e expansão urbana da vila  
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O Desporto, a Educação, a Cultura e o Lazer 

O Concelho de Murça prima pela organização de diversas actividades 
desportivas ao nível do Desporto Automóvel e Motorizado. Realiza-se 
em Murça, na Pista Permanente de S. Domingos, Provas dos Campeo-
natos Nacionais e Europeus de Autocross e Crossar. Nas sinuosas Cur-
vas de Murça, da E.N.15, realizam-se as bem conhecidas provas da 
“Rampa Porca de Murça”. O Rali de Murça e a Internacional Prova de 
Trial 4X4 – “Murça – Extreme “ trazem a Murça os mais potentes veícu-
los de todo-o-terreno, que aproveitando caminhos especialmente cons-
truídos para o efeito dão a Murça uma projecção europeia e mundial. 

O Estádio Municipal de Murça é um 
ponto de referência no desporto local e 
regional. Construído por iniciativa da 
Autarquia e com o apoio do QCAIII/
Desporto (apoio governamental), a infra
-estrutura desportiva de qualidade, de 
relvado sintético, atrai a Murça técnicos 
e desportistas da região e do país. 
Mas, a prática desportiva é comple-
mentada pela existência de onze poli-
desportivos nas freguesias. A Câmara 
Municipal de Murça tem nesta data três 
técnicos profissionais na área desporti-
va para apoio e dinamização de crian-
ças e jovens. 
No Estádio Municipal, nas Piscinas Mu-

nicipais e nas actividades extra-
curriculares das escolas, estes jovens 
Professores de Educação Física e Des-
porto movimentam centenas de cida-
dãos mais novos e mais velhos. 
Desporto é vida!... É um slogan que 
tem força em Murça. 
Mas a criação da Biblioteca Municipal, 
faz com que Murça seja de igual forma 
uma referência no sector cultural. A 
Biblioteca de Murça está inserida no 
Programa da Rede Nacional de Leitura 
Pública. 
As actividades extra-curriculares de-
senvolvidas nas escolas são integral-
mente apoiadas pela Câmara de Mur-

ça. Há Professores de Educação Física 
e Desporto; Professores de Inglês; Pro-
fessores de Educação Musical. A nata-
ção é outro complemento destas activi-
dades. 
No lazer e ocupação de tempos livres 
existe um espaço de Internet ampla-
mente aberto à Comunidade, na Biblio-
teca Municipal. 
As áreas de lazer adjacentes ao Está-
dio Municipal, proporciona convívios 
quer nas caminhadas diurnas ou noc-
turnas. 

O Turismo - Desporto Automóvel  

Centenas de cidadãos usufruem dos equipamentos desportivos municipais. 

Novas tecnologias aos dispor de todos gratuitamente na Biblioteca local. 

Pista Permanente de S. Domingos recebe 
amantes do autocross e crossar 
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Murça 
Uma Terra de Encanto que vale a pena descobrir... 
Murça 
Uma Terra de Encanto que vale a pena descobrir... 
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Escola Profissional de Murça 
A Escola Profissional de 
Murça tem vindo, ao longo 
dos últimos anos, a de-
senvolver-se e a consoli-
dar na região a imagem 
de um centro de formação 
de reputada e reconhecida 
qualidade. Sendo já uma 
referência no contexto 
onde se insere, tem pro-
porcionado aos jovens da 
região um conjunto diver-
sificado de saberes e ex-
periências profissionais 
através da oferta de um 
leque abrangente de ofertas profissio-
nalizantes.  
Nos seus quase quinze anos de exis-
tência, foram ministrados 35 cursos de 
formação profissionalizante, envolven-
do mais de 600 formandos, cuja prove-
niência ultrapassa, em cerca de setenta 
por cento dos casos, os limites do con-
celho de Murça. Actualmente com cer-
ca de 135 alunos, tem ofertas formati-
vas que passam por áreas como as 
Ciências Informáticas, a Animação So-
ciocultural, a Electricidade, Electrónica, 
Serviços Jurídicos, Técnicas Adminis-
trativas, a Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, o Tu-
rismo, entre outros. A estratégia da es-
cola consiste em apostar em cursos 
com elevado potencial em termos de 
empregabilidade e que representem 
também uma oferta atractiva para o seu 
público-alvo, com particular destaque 
para as áreas que maior notoriedade 
têm dado à escola, nas quais esta é já 
uma referência no panorama formativo 
regional, reconhecida tanto pelos candi-
datos a alunos como pelos potenciais 
empregadores. 
A diversificação dos níveis de formação 

tem sido fundamental para o desenvol-
vimento do ensino profissional em Mur-
ça e para o crescimento da escola, pois 
permite o aumento do número de alu-
nos e turmas, atingir novos públicos de 
formação, qualificar os futuros activos 
no mercado de trabalho e, sobretudo, 
rentabilizar a capacidade instalada. 
Neste sentido, tem sido propostas ofer-
tas de cursos de Educação e Forma-
ção, Profissionais e de Especialização 
Tecnológica, respectivamente de Nível 
II, Nível III e Nível IV. 
Para o próximo ano lectivo, prevê-se a 
abertura de dois novos cursos profissio-
nais de Nível III, de Ensino Secundário, 
nomeadamente o curso Técnico de 
Design e o Técnico de Multimédia; dois 
cursos de Educação e Formação, de 
nível II, que conferem equivalência ao 
9º ano de escolaridade, nas áreas da 
Instalação e Reparação de Computado-
res e da Fotografia; e ainda um curso 
de Especialização Tecnológica, de Ní-
vel IV, pós-secundário, na área das 
Aplicações Informáticas de Gestão, em 
parceria com a Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Mirandela, do Insti-
tuto Politécnico de Bragança. 

Os cerca de oitenta no-
vos alunos que a escola 
prevê vir a ter poderão, 
para além de disporem 
de óptimas condições 
para a prática do ensino/
aprendizagem, nas no-
vas instalações da esco-
la, recentemente amplia-
das e reequipadas, con-
tarão ainda com apoios à 
formação que passam, 
entre outros, pela atribui-
ção de subsídio de refei-
ção diário, subsídio de 

transporte/alojamento, materiais peda-
gógicos e alojamento na Residência 
para Estudantes, que recentemente 
passou a ser administrada pela escola, 
o município e a DREN, mediante proto-
colo celebrado para o efeito. 
A Escola Profissional de Murça é resul-
tante de uma parceria entre o Município 
de Murça e a Sta. Casa da Misericórdia 
de Murça, com quase quinze anos, cu-
jos resultados se traduzem, por um la-
do, num decisivo contributo para a eco-
nomia local, uma vez que a escola en-
volve diariamente cerca de centena e 
meia de pessoas e é o quarto emprega-
dor do município e, por outro, contribui 
para o incremento dos níveis de forma-
ção e das qualificações académicas e 
profissionais dos jovens da região, em 
linha com as grandes estratégias de 
desenvolvimento do país. 
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Câmara de Murça apoia a fixação de Jovens Casais  
e incentiva à Natalidade 

A Câmara Municipal de 
Murça implementou um 
programa inédito de 
apoio à fixação de Jo-
vens Casais, como uma 
forma de combater a 
desertificação humana 
da área territorial do 
Município. Esta é uma 
medida tomada com 
firmeza que obteve um 
elevado êxito entre 
aqueles que decidiram 
contrair casamento civil 
ou religioso. 
Um apoio financeiro importante para 
aqueles que organizam a sua vida fa-
miliar, complementado pela redução do 
valor do IRS, em 3% ou da isenção do 

IMI urbano para menores de 35 anos 
na aquisição de habitação própria ou 
do IMT na aquisição de terrenos para a 
instalação da sua unidade produtiva. 

Mas este plano de apoio à 
família é ainda reforçado 
com o apoio à natalidade. 
Neste programa social cada 
criança que seja registada 
pelo nascimento no concelho 
de Murça, os pais recebem 
um apoio financeiro de 
750,00€. 
Os mais idosos e os mais 
carenciados têm pela parte 
da Câmara Municipal o mais 
salutar apoio no convívio 
social e até na implementa-
ção do programa de apoio 

social para idosos ao nível da recupe-
ração de casas degradadas.  

Câmara já apoiou mais de uma centena de Jovens Casais 

com mais de duzentos mil euros 

Pavilhão Gimnodesportivo e 
Centro Escolar já em 2009 

Centro Interpretativo nasce 
no Castro de Palheiros 

Está a ser edificado no Crasto de Palheiros, ou Fragada do 
Castro, como é conhecido na freguesia de Palheiros o Centro 
Interpretativo. 
Segundo o presidente da Câmara de Murça, João Teixeira, o 
Centro Interpretativo que está a ser construído num dos maio-
res Castros de toda a península ibérica, vai ser um motor para 
a atracção de potenciais turistas ao concelho tendo em conta 
que “a uma bela arquitectura e enquadramento paisagístico 
deste importante monumento proto-histórico do Concelho de 
Murça, vai mostrar-nos em imagens especiais, elaboradas por 
Investigadores e Arqueólogos, como foi a vida há séculos das 
gentes que viveram nas nossas terras”. 

Ainda no decorrer deste ano, Murça verá nascer dois grandes 
anseios da população do concelho, o Centro Escolar para 
acolher o ensino pré-escolar e básico e o Gimnodesportivo 
Municipal.  
Os dois equipamentos vão ser construídos na Zona Desporti-
va e de Lazer de Murça, onde já está edificado o estádio de 
futebol. 
Ambos os projectos foram apresentados ao secretário de Es-
tado do Desporto e da Juventude, Laurentino Dias, que não 
hesitou em classificar esta concentração de infra-estruturas 
desportivas e escolares “como um exemplo a seguir por ou-
tros municípios”.  
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Candedo 

Lugares: Candedo, Monfebres, Martim, Porrais, e Sobreira  

Área: 28,89 Km²                          Distância a Murça:  12 km                      

Carva 

Murça 

Lugares: Murça 
 
Área -  14,57 Km²             

 

Noura 

Lugares: Noura , Sobredo e Ratiço 
Área - 14,06 Km²                      Distância a Murça - 5 km                      

Fiolhoso 

Lugares: Fiolhoso, Cadaval e Levandeira  
Área -  16,26 Km²              Distância a Murça -  9 km                      

Jou 

Lugares: Aboleira, Banho, Castelo, Cimo de Vila, Freiria, 
Granja, Novaínho, Rio, Mascanho, Penabeice, Toubres e Vale de 
Égua 

Largo Sta. Maria Madalena, uma 
homenagem aos viticultores e olivi-
cultores da freguesia de Candedo. 

Campo de Futebol em Porrais. 

Calcetamentos e remodelação 
de arruamentos.  

Construção de bermas pedonais e 
passeios.   

A grande obra social na inter-ligação 
entre a Associação local, Câmara de 
Murça e o Governo Português. 

Construção do edifício sede da Jun-
ta de Freguesia de Fiolhoso. 

Remodelação e modernização do 
Largo de Cadaval. 

Lugares: 
Carva e Cortinhas 

 

Área:  

15,00 km² 

                       

Distância a Murça:  
18 Km 

Remodelação da capela de Sto 
Amaro.    

Construção da rede de abastecimento de água e 
Saneamento à aldeia de Carva. 

Área de lazer e Praia fluvial de Rebelos.  
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Palheiros 

Lugares - Palheiros, Paredes, Salgueiro e Varges  
Área - 26,85 Km²                 Distância a Murça -  6 km                      

Valongo de Milhais 

Lugares - Valongo de Milhais, Carvas, Ribeirinha e Serapicos  
Área -  22,38 Km²                           Distância a Murça -  8 km                      

Vilares 

Anexas - Vilares, Asnela e Fonte Fria 
Área -18,9 hab/km²                Distância a Murça -   14 km                      

Construção de ponte e acessos a 
Estradas Municipais. 

Pavimentação e alargamento da 
estrada entre Valongo e Serapicos. 

Requalificação do Largo de Paredes. 

Semana do Município 08 

Recuperação da Fonte do Eucalipto   
Palheiros. 

Arruamentos das artérias de Vilares. Requalificação do largo do cemité-
rio. 

IV Feira do Azeite,  
do Vinho e Produtos Regionais 

IV Feira do Azeite,  
do Vinho e Produtos Regionais 

1 a 11 de Maio 

Torneio de Futebol 7 Inter-instituições 
 
3 e 4 de Maio 

Rampa de Murça 
 
7 a 9 de Maio 

Semana Cultural da Escola Profissional de Murça (E.P.M.) 

 

DIA do MUNICÍPIO - 8 de Maio (Quinta-feira) 
 
09:30h – Hastear de Bandeiras e Guarda de Honra  

10:30h -  Missa Solene  

11:30h – Actuação de Grupo de Gaiteiros  

15:00h – Recepção às Entidades Oficiais e Institucionais 

15:15h – Abertura oficial da IV Feira do Azeite, 

                 do Vinho e Produtos Regionais 

15:45h – Inauguração de Exposições de Fotografia e Pintura 

16:00h – Sessão Solene  

18:00h – Meias-finais do Torneio de Futebol de 7 Inter-Instituições  

21:30h – “A Verdade da Porca”  - Dramatização  pela E.P.M. 

23:00h – Animação Musical: Actuação do Grupo Musical Cordosom 

24:00h – Festival de Fogo de Artifício 
 
9 de Maio (Sexta-feira) 
 
10:00h – Olimpíadas do conhecimento “A Europa a jogar” (E.P.M.) 

10:30h – Abertura da Feira 

21:00h – “Arte de Fingir” e Globos (E.P.M.)  

22:00h – Desfile de Moda  

23:00h – Actuação do Grupo Musical “Onda Norte” 
 
10 de Maio (Sábado) 
 
10:00h – Arruada de Bombos de Martim “Os Malapieiros” 

10:30h – Abertura da Feira 

16:00h - Academia de Ballet “Momentos de Dança”  

17:00h – Documentário “A Terra antes do Céu” de João Botelho  

21:00h – Animação de rua: Grupo de Bombos e Animadores 

23:00h – Animação Musical: Actuação da Royal Orquestra 

 

11 de Maio (Domingo) 
 
09:30h – Passeio BTT “Terras de Murça” 

10:30h – Abertura da Feira 

15:00h – Festival Etnográfico: Grupos de Cantares;  

                 Ranchos Folclóricos; Grupo de Pauliteiros 

18:00h – Final do Torneio de Futebol de 7 Inter-Instituições 

20:00h – Encerramento da Feira 


