
Murça Terra de Encanto 
 

Programa Cultural: Verão 2009 

JUNHO 
Dia 1 - Dia Mundial da Criança (actividades diversas) 
Dia 5 - Dia Mundial do Ambiente (actividades de sensibilização) 
Dias 6 e 7 - Rampa de Murça 
  - Campeonato de Portugal de Montanha 
  - Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha 
Dia 7 - Dia da Diocese de Vila Real 2009 (celebrações em Murça) 
Dia 19 - II Festival Infanto-Juvenil da Canção das Escolas de Murça 
Dia 27 - Passeio anual de Verão dos Idosos do Concelho de Murça 
 “Vamos a Viana…” (Viana do Castelo e Santuário de Santa Luzia) 
Dia 28 - Murça Tuning 
 
JULHO 
Dias 11 e 12 - Festas da Vila de Murça 
Dias 25 e 26 - Festas de Santa Isabel (Jou) 
 
AGOSTO 
Dia 6 – Concerto de Música Celta com Paddy-B. (Jardim S. Miguel) 
Dia 13 – Festa do Emigrante  com o Grupo Musical Costa Verde 
Dia 20 – Festa da Juventude com a actuação do Grupo Musical Cordosom   
               e a famosa D.J. Rita Mendes (Jardim S. Miguel) 
Dia 27 – Festa Popular com a actuação do Grupo Musical Brisa do Marão 
 
SETEMBRO 
Dias 1 a 6 –  Extreme Murça 2009: Prova Internacional de Trial 4x4 
Dias 11 e 12 - Rali Vila de Murça 
  - Campeonato de Open de Ralis 
  - Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis 
  - Campeonato de Portugal Júnior de Ralis 
  - Campeonato Regional de Ralis Douro 
 

Câmara Municipal de Murça 



Murça Cultural 

Ficha Técnica 
 
Título: Agenda Municipal, n.º 35 Maio 2009 
 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Murça 
 
Director: João Teixeira (Presidente da Câmara)  
 
Coordenação: José Maria Costa (Vice-Presidente) 
 
Distribuição: Gratuita 

Juntas de Freguesia 

Candedo:  
 
Presidente: Raul António Ribeiro Luís 
Secretário: Felisberto Augusto Monteiro Ri-
beiro 
Tesoureiro: Mário Rosa 
 
Carva: 
 
Presidente: Zita Maria Cardoso Sousa Montei-
ro  
Secretário: Manuel dos Santos Fernandes  
Tesoureiro: Avelino Machado Teixeira  
 
Fiolhoso: 
 
Presidente: José Paulo Macedo Carvalho  
Secretário: Augusto dos Santos Fernandes  
Tesoureiro: António Augusto  
 
Jou: 
 
Presidente: António Adriano Aires  
Secretário: Carlos Ramos da Silva  
Tesoureiro: Abílio António Teixeira  
 
Murça: 
 
Presidente: Hélder António Pereira Borges  
Secretário: Alexandre Nunes Faria  

Tesoureiro: Paulo Jorge da Silva Teixeira  
Noura: 
 
Presidente: António Esteves Morais  
Secretário: Joaquim José Gomes Teixeira  
Tesoureiro: Luís Alfredo Esteves Miranda  
 
Palheiros: 
 
Presidente: Manuel Mendonça de Sousa Ra-
mos  
Secretário: Diogo Manuel Gomes  
Tesoureiro: António Manuel Costa Lopes  
 
Valongo de Milhais: 
 
Presidente: Hugo José Martins Fernandes  
Secretário: José Júlio Fernandes  
Tesoureiro: Renato Marques dos Santos  
 
Vilares: 
 
Presidente: Álvaro José Carvalho Morei-
ra  
Secretário: Armindo de Jesus Fernan-
des  
Tesoureiro: Alexandre da Silva Moura  

Constituição: 



Apoio às Instituições 

ADEGA COOPERATIVA DE MURÇA 50.000,00 € 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MURÇA 8.100,00 € 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DAS ARTES DE TRÁS-OS-MONTES E A. DOURO 250,00 € 
ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA DO CONCELHO DE MURÇA 625,00 € 
ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS TURÍSTICOS DO DOURO E T. MONTES 1.500,00 € 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL DE JOU 27.000,00 € 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS V. DE MURÇA 44.000,00 € 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL 500,00 € 
BANDA MARCIAL DE MURÇA 20.800,00 € 
CENTRO CULTURAL DA FREGUESIA DE NOURA 16.250,00 € 
CLUBE AUTOMOVEL DE VILA REAL 9.000,00 € 
CLUBE AUTOMOVEL DA RÉGUA 2.500,00 € 
CLUBE DE MONTANHA, MURÇA DESPORTO E AVENTURA 341,00 € 
COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA DE CARVA 3.500,00 € 
COMISSÃO DE FESTAS DE S.DOMINGOS-VILA DE MURÇA 12.500,00 € 
COMISSÃO DE FESTAS DE ALDEIAS DO CONCELHO DE MURÇA  3.650,00 € 
ESCOLA PROFISSIONAL DE MURÇA 7.000,00 € 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CANDEDO 2.500,00 € 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MURÇA 7.500,00 € 
GRUPO FOLCLÓRICO "OS MURCENSES" 3.000,00 € 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FIOLHOSO 2.500,00 € 
MURÇA SPORT CLUBE 43.000,00 € 
GRUPO DESPORTIVO  DE FIOLHOSO 23.500,00 € 
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE PORRAIS 1.374,67 € 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MURÇA 10.000,00 € 
SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA CÂMARA M. DE MURÇA 21.000,00 € 
UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E COORD. DOS CENTROS HISTÓRICOS 
(U.A.C.) 17.394,78 € 
VETERANOS DO MURÇA SPORT CLUBE 1.100,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANDEDO 49.270,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE CARVA 7.875,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE JOU 10.410,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE MURÇA 16.720,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE NOURA 17.160,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DE MILHAIS 12.420,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILARES 10.350,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE FIOLHOSO 18.080,00 € 
JUNTA DE FREGUESIA DE PALHEIROS 18.090,00 € 

TOTAL 500.760,45 € 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL  
EFECTUADAS NO ANO DE 2008 

(Entidades não pertencentes ao Sector Público - artigos nº1 e nº3, da Lei nº26/94 de 19 de Agosto) 

Editorial 
Município de Murça 
O futuro e a modernida-

O nosso lema é trabalhar em 
prol do desenvolvimento da nos-
sa terra e para o bem-estar das 
nossas gentes. 
 As nossas ideias apontam para 
um futuro melhor, num tempo 
em que a modernidade vislum-
bra o progresso do Município de 
Murça. 
 Apostamos no bem-estar das nossas gentes, apoiando na educação desde a infân-
cia o Ensino Pré-Escolar, o Ensino Básico do 1.º e 2.º ciclo, e sempre que solicitado o 
3.º Ciclo. A transferência de competências no sector da Educação e que a Câmara 
de Murça aceitou, tem por objectivo apoiar o emprego e melhorar ainda mais o ensi-
no no nosso Concelho. 
 A Escola Profissional de Murça é um exemplo de pedagogia e de empregabilidade. 
Os mais idosos sabem que estamos com eles. 
É pensando nas pessoas que nos movimentamos para a modernização tendo por 
objectivo a melhoria de infra-estruturas básicas ao nível social e urbano. 
Vamos iniciar as obras de construção do Centro Escolar de Murça; o Pavilhão Gim-
nodesportivo; Parque Urbano de Murça; o Largo de Noura; a ETAR de Noura está 
prestes a ser concluída numa interligação com a ATMAD. Vamos inaugurar a breve 
prazo a Loja do Cidadão de Murça; o Centro Interpretativo do Crasto de Palheiros e o 
Edifício Sede da Associação Cultural, Desportiva e Social de Jou. 
Numa articulação com a Santa Casa da Misericórdia e a Segurança Social foi efectu-
ada uma candidatura para a construção de um Lar de Idosos em Jou. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Murça 
 

João Teixeira, Dr. 



Auditório 

Situado num dos mais aprazíveis locais da Vila de Murça, no Centro Cultural, o 
Auditório Municipal foi inaugurado no dia 11 de Dezembro de 2002. 
Como espaço privilegiado de cultura, o Auditório Municipal possui um plano de 
programação próprio que se pauta por uma linha de critérios de qualidade e 
oportunidade aos novos valores afirmando-se, também, como espaço de apre-
sentação dos agentes culturais locais. 
A linha de programação define-se por uma diversidade de expressões e espec-
táculos tendo em vista uma estratégia de criação e formação de públicos bem 
como a sua fidelização ao espaço. 

Promover as artes e o espectáculo 

jam nem pretendem o desenvolvimento e bom-nome de Murça.  
 
Estes são na verdade os verdadeiros arautos da desgraça!... são aqueles que nada 
fazem, nem pretendem fazer para o bom nome de Murça. 
Não são este tipo de boatos e de maledicência que ajudam a desenvolver a nossa 
terra. 
2 – Os compromissos financeiros com os fornecedores locais, com as colectivida-
des sociais, desportivas e recreativas são pontual e programadamente cumpridos 
mês a mês, dia após dia. 
O elevado número de obras que estão em curso nas diversas aldeias do concelho 
de Murça e aquelas que a curto prazo vão ser lançadas a concurso, mostram que o 
Município está apostado no desenvolvimento do concelho e que os empreiteiros, de 
maior ou menor dimensão gostam de trabalhar em Murça, porque sabem bem que 
os pagamentos se fazem com a maior prontidão possível. 
 
3 – É pois com optimismo e não com pensamentos negativos que apelo aos muní-
cipes e cidadãos de Murça para que acreditem nos serviços técnicos, nos funcioná-
rios e nos dirigentes da Câmara Municipal e não liguem aos boatos de rua e à ma-
ledicência de quem se diz amigo de Murça, mas só prejudicam com estas atitudes 
o bom nome da nossa terra. 
O programa do governo “Pagar a Tempo e Horas” vai ser aplicado a curto prazo em 
Murça, porque temos credibilidade e apoio institucional e político. 
A nossa gente e os nossos governantes acreditam em nós. 

 
 

de Murça honra compromissos financeiras 



1 – A Câmara Mu-
nicipal de Murça 
não está em difi-
culdades financei-
ras. 
Tem credibilidade 
e os fornecedores 
não se negam ao 
negócio. 

O equilíbrio financeiro tem sido institucionalmente estabelecido e coordenado atra-
vés dos Serviços Técnicos e Financeiros da Autarquia, havendo uma gestão firme, 
rigorosa e criteriosa para que o investimento e desenvolvimento municipal se conti-
nue a implementar para bem do emprego e bem-estar das nossas gentes. 
A Câmara Municipal de Murça vai ser uma das Autarquias que receberá a breve 
prazo uma verba superior a um milhão e trezentos mil euros, através do programa 
de governo: “Pagar a Tempo e Horas”, o qual foi recentemente aprovado pelo Exe-
cutivo Municipal e pelos Deputados da Assembleia Municipal. 
 
Está previsto para o mês de Maio o pagamento da quase totalidade de facturas não 
pagas a pequenos e médios fornecedores, sediados em Murça ou em outros con-
celhos limítrofes, bem como, efectuaremos parte do pagamento de débitos aos de-
signados por “grandes” fornecedores, como são neste caso os empreiteiros. 
 
Há por aí quem diga e apregoe que a Câmara de Murça não tem dinheiro para pa-
gar. São boatos de pura falsidade, uma atitude de má-fé, daqueles que não dese-

Câmara d

Biblioteca 

Novo projecto de promoção da leitura 

A Biblioteca Municipal de Murça (B.M.M.) vai promover e realizar durante os 
próximos seis meses, mais um projecto de promoção do livro e da leitura. 
Depois do êxito obtido com o projecto designado de LEITURAS COM 
“BLÁS”… no “blá”, “blá” da pequenada, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian e pela Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB) e que 
originou a criação de uma BebéTeca, a Biblioteca de Murça volta a apostar 
na formação de leitores. 



Acção Social: Combater a pobreza 

1,2 milhões de euros para combater a pobreza 

As Câmaras Municipais de Murça, Alijó e Sabrosa vão dispor de 1,2 milhões de 
euros, no âmbito de um Contrato Local de Desenvolvimento social assinado re-
centemente, em Vila Real, para combater a pobreza e promover o emprego. 
O Ministro do Trabalho e Solidariedade Social, Vieira da Silva, presidiu à assinatu-
ra do Contrato Local de Desenvolvimento Social de âmbito supra-municipal com 
os três concelhos durienses. 
Mas a Câmara de Murça não fica por aqui no apoio aos mais necessitados, já que 
em 2008 assinou um protocolo com o Instituto da Segurança Social, que visa a 
recuperação de dez habitações no concelho.   

Freguesia de Carva 

Carva: Construção de Rede de Saneamento e Abastecimento de Água  
             • Colocação de Tapete Betuminoso na Rua Principal 
             • Apoio à recuperação da Igreja  

Cortinhas: Apoio à Recuperação da Igreja de Cortinhas 



Freguesia de Murça 

                   • Caminho do Prado  
             • Jardim de S. Miguel (1.ª fase) 
             • Colocação de Tapete Betuminoso no Bairro do Suídro 
             • Remodelação da Rua Frei Diogo 
             • Construção da Avenida da Europa 

Acção Social: Passeio convívio de Idosos`09 

“Vamos a Viana …” 

INSCRIÇÕES: Câmara Municipal ou Juntas de Freguesia do Concelho de Murça 



Gabinete Técnico Florestal 

Uma equipa de sapadores florestais está a reforçar, desde de Agosto de 
2008, a prevenção e o combate a incêndios, na área florestal do Municí-
pio de Murça. 
Constituída por cinco elementos, esta nova equipa surgiu de uma parceira 
estabelecida entre a Câmara Municipal de Murça e a Direcção-Geral dos 
Recursos Florestais, a qual aconteceu através de um Programa de Sapa-
dores Florestais, implementado, a nível nacional 

Freguesia de Vilares 

• Construção de calcetamentos e muros 
• Tapete Betuminoso E.N. 213 / Polidesportivo 



Freguesia de Valongo de Milhais 

• Construção de Adutora de Abastecimento de Água  
   a Valongo de Milhais e Ribeirinha 
• Construção de Calcetamentos na Rua Principal de Carvas 
• Tapete Betuminoso e rails de segurança – Estrada de Valongo de Milhais 

Turismo 

Entidade do Turismo do Douro reuniu em Murça 

O chefe da Estrutura de Missão do Douro (EMD), Ricardo Magalhães, e o presi-
dente do Turismo do Douro, António Martinho, reuniram, em Murça, com repre-
sentantes dos 24 municípios abrangidos pelo Plano de Desenvolvimento Turísti-
co do Douro. 
O objectivo desta reunião de trabalho em Murça foi de promover a criação de 
uma Rede de Postos de Turismo na Região, desenvolvida com objectivos de 
qualidade, cooperação, continuidade na prestação do serviço e uma imagem 
promocional comum.  



Educação 

A educação é um processo contínuo e permanente, apoiado na diversificação 
dos processos de aprendizagem e metodologias de ensino. 
Com o trabalho e a colaboração de todos as nossas crianças crescem felizes e 
saudáveis. 

Freguesia de Palheiros 

• Construção do Centro Interpretativo do Crasto de Palheiros 
• Construção da Estrada Rural da E.N.15 / Crasto de Palheiros 
• Construção da Sacristia da Capela de Salgueiro 
• Recuperação da Rua da Escola 



Freguesia de Noura 

• Construção da ETAR de Noura e Sobredo (ATMAD) 
• Construção de Redes de Água e de Saneamento na Cumieira 
• Construção do Largo de Noura 
• Aquisição de Terreno no Largo da Capela de St.º Amaro 
• Redes de Esgotos e Abastecimento de Água em Ratiço. 
• Aquisição de Forno e Casa de Habitação em Sobredo (demolição) 
• Arruamentos e Largo do Tanque 

Educação 

Os alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Murça já trabalham com 
o computador “Magalhães”. 
A Câmara Municipal de Murça fez um enorme esforço, juntamente com os 
Ministérios da Educação e das Obras Públicas bem como o Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho, para que se atingisse em pleno a utilização 
desta moderna máquina de aprendizagem. 
Refira-se que Murça foi um concelho pioneiro neste projecto. 

Computador “Magalhães” para todos os alunos 
das escolas do concelho 



Ensino: Escola Profissional de Murça 

A Escola Profissional de Murça acolhe entre os dias 6 e 8 de Maio o III En-
contro Nacional de Animadores Socioculturais. Para além dos vários 
workshops propostos, mais de 150 alunos provenientes de cerca de uma 
dezena de escolas de todo o país terão ainda oportunidade de participar 
em todas as actividades do programa da Semana Cultural 2009 da Escola 
Profissional de Murça. No ano em que se comemora o 15.º aniversário da 
escola, fruto de um contrato-programa entre o Ministério da Educação e os 
promotores Santa Casa da Misericórdia de Murça e Câmara Municipal de 
Murça, unem-se todos os esforços no sentido de proporcionar aquela que 
pretende ser uma oferta diversificada e de grande qualidade. Destaca-se o 
III Festival de Teatro Escolar, os Encontros de Imagem – “Roteiro fotográfi-
co”e “Cinema num Minuto”, desafios em que os participantes deverão pôr à 
prova a sua criatividade no que diz respeito à fotografia e ao vídeo, ou as 
actividades outdoor, tais como provas de orientação, Paintball e escalada, 
denominadas EPMoving. Paralelamente, pelo 6º ano consecutivo, a poesia 
subirá novamente ao palco pela voz dos colaboradores da escola, em mais 
uma edição da "Arte de Fingir", um das mais emblemáticos e aprecidos 
eventos pelo público local, este ano subordinado ao tema "Preservação da 
Natureza". 

Freguesia de Fiolhoso 

Levandeira: Construção de Passeios na E.N.15  
 
Fiolhoso: Construção de Redes de Esgotos  
                 e de Saneamento e calcetamentos  
                 • Remodelação do Campo de Futebol (Apoio financeiro e técnico) 
                 • Restauro da Igreja (Apoio financeiro) 
 
Cadaval: Recuperação do Largo de Cadaval 
                • Restauro da Casa Mortuária de Cadaval 



Freguesia de Jou 

Cimo de Vila: Construção do edifício sede da Associação Cultu-
ral  
                     Desportiva e Social de Jou (apoio financeiro e técnico) 
 
Aboleira: Demolição de Cabine da EDP em Aboleira 
 
Santuário de Santa Isabel: Colocação de Tapete Betuminoso  
                    junto às escadas do santuário  
 
Penabeice: Aplicação de tapete betuminoso 
                    e rails de segurança na estrada de ligação a Jou 
 
                          • Tapete Betuminoso e Arruamentos  

Loja do Cidadão: um serviço inovador 

Para bem da nossa gente!... 
Um serviço inovador em Murça 



Desporto: dinâmica e acção 

O Gabinete de desporto da Câmara Municipal de Murça operacionaliza a 
sua actividade na procura de "Mais Actividades", "Melhores Conteúdos", 
"Maior Participação", "Melhor Nível Desportivo", como processo de dina-
mização desportiva Concelhia para "um amanhã desportivo melhor". 

Freguesia de Candedo 

Porrais: Construção da Mini-ETAR  /  Requalificação da fonte do largo do Terreiro  

 
Sobreira: Ampliação do Cemitério  / Construção do Largo da Cruz 
                 Cobertura do Tanque de Lavar 



Freguesia de Candedo 

Martim: Construção da Praia Fluvial  
              e reconstrução do Edifício Sede do Grupo desportivo 

Monfebres: Arranjo urbanístico do Largo da Escola e do Fontanário 

Candedo: Lar da 3ª Idade (Sta. Casa da Misericórdia)  
                  e arranjo urbanístico na saída para o Rio Tua 

Estádio Municipal 

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 complementada pela exis-
tência de onze polidesportivos nas freguesias. A Câmara Municipal de 
Murça tem nesta data três técnicos profissionais na área desportiva para 
apoio e dinamização de crianças e jovens. 
No Estádio Municipal, nas Piscinas Municipais e nas actividades extra-
curriculares das escolas, estes jovens Professores de Educação Física e 
Desporto movimentam centenas de cidadãos mais novos e mais velhos. 
Desporto é vida!... É um slogan que tem força em Murça. 
As áreas de lazer adjacentes a este equipamento desportivo proporciona 
convívios quer nas caminhadas diurnas ou nocturnas. 



Progresso de Murça é um compro

1 – Temos há muito, um compromisso com a população do concelho de Murça: 
“Modernizar e Progredir”. 
Neste pressuposto programamos e implementamos obras articuladas com pro-
gramas governamentais e com as Juntas de Freguesia do nosso concelho. 
Assinamos protocolos institucionais e programáticos e efectuamos candidaturas 
a programas operacionais. 
Sequencialmente obtivemos respostas favoráveis. Foram aprovadas as candida-
turas que permitiram a criação e implementação de uma equipa de Sapadores 
Florestais do Município para Protecção da Floresta, de bens e pessoas e em 

Centro Escolar de Murça 

Valor da obra: 2.575.00,00 euros 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Valor da obra: 1.270.00,00 euros 

omisso com todos os murcenses 

articulação com os Bombeiros Voluntários de Murça a constituição de uma Equi-
pa de Intervenção Permanente. 
Foram aprovadas as candidaturas do Centro Escolar de Murça (uma obra de 
dois milhões e seiscentos mil euros); o Pavilhão Gimnodesportivo de Murça (um 
milhão e duzentos mil euros); o Parque Urbano de Murça (uma obra de um mi-
lhão e quatrocentos mil euros) que abrange quatro componentes: o Parque Ur-
bano, o Jardim de S. Miguel (2ª-fase), a Rotunda da Adega Cooperativa e o Mo-
numento alusivo à viticultura. 
 

Parque Urbano de Murça 

Valor da obra: 1.400.00,00 euros 


