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MURÇA Terra de Encanto... 
 

O Estádio Municipal de Murça, é actualmente a infra-
estrutura desportiva do concelho com mais actividade. 
Diariamente são realizadas diversas sessões de trei-
nos pelas várias equipas que utilizam esta infra-
estrutura. 

As boas condições do piso sintético e das instalações, 
têm levado a que muitas equipas da região que se 
encontram a disputar os diversos campeonatos, solici-
tem à autarquia a utilização deste espaço. 

A numerosa comunidade de emigrantes oriunda do con-
celho de Murça residente no Luxemburgo, organizou en-
tre 26 e 28 do passado mês de Maio o convívio anual, no 
qual participaram as equipas de futebol sénior do Murça 
e de Fiolhoso, que se deslocaram propositadamente ao 
Luxemburgo com o apoio da Câmara Municipal. 

Assim, a vila de Reisdorf o foi palco de um torneio de fu-
tebol que uniu a comunidade emigrante murcense, onde 
o Desportivo de Fiolhoso venceu o referido torneio de 
amizade. 

Refira-se que a aldeia de Fiolhoso, é a localidade de Por-
tugal com mais afinidades com o Luxemburgo. Cerca de 
700 filhos deste pequena povoação escolheram este 
país para emigrarem acabando por constituir uma comu-
nidade ímpar e reconhecida pelos próprios luxemburgue-
ses. 

Por seu lado, João Teixeira, presidente da edilidade mur-
cense tem manifestado a vontade do  Município de Mur-
ça em estabelecer contactos bilaterais e de parceria, en-

tre vilas e cidades, onde a identidade cultural e social 
possa ter afinidades, concretamente onde a comunidade 
de emigrante de Murça seja expressiva, de modo a que 
os nossos emigrante se sintam mais próximos das suas 
gentes e das suas raízes.  

 

João Teixeira, Presidente da Câmara de Murça no momento em que entre-
gou o troféu aos vencedores do Torneio de Amizade em Reisdorf  

A assinatura de vários protocolos de parceria, acon-
teceu no decorrer da Jornada Europeia “A Europa 
para os Cidadãos “ 

A Câmara Municipal de Murça as-
sinou, no passado dia 8 de Maio, 
declarações de parceria com insti-
tuições homólogas de outros qua-
tro municípios europeus: Beaufort 
(Luxemburgo), Spello (Itália), Rá-
Kóczifalva (Hungria) e Le Cendre 
(França). 
Sepello (que tem a mesma padro-
eira de Murça) situa-se na zona de 
Úmbria, a 150 km de Roma, perto 
de Peruggia. Le Cendre, é um im-
portante núcleo, na grande metró-
pole de Clermont Ferrant. E Be-
aufort é uma cidade marcadamente 
de emigrantes portugueses, muitos 
dos quais de Fiolhoso. 

Os acordos visam “promover uma 
cooperação amigável a todos os 
níveis”. Terão de existir contactos 
regulares entre autoridades, orga-
nizações, associações, bem como 
entre indivíduos de ambas as co-
munidades.  
"Vender o Douro, ao Mundo, atra-
vés de Murça” é um dos objectivos 
a alcançar pelo Presidente da Câ-
mara Municipal da edilidade mur-
cense, João Teixeira, neste pro-
cesso. Ao mesmo tempo, a autar-
quia pode participar em projectos 
transnacionais de desenvolvimento 
económico, social e ambiental. As-
sim e na presença do Secretário de 

Estado do Ordenamento do Territó-
rio e das Cidades, Dr. João Ferrão, 
do Governador Civil do Distrito de 
Vila Real, Dr. António Martinho e 
da presidente da Assembleia Muni-
cipal de Murça, Maria Clara Guer-
ra, foram assinados os protocolos 
de parceria, pelos cinco presiden-
tes dos municípios europeus envol-
vidos nesta parceria.  
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Autarquia está empenhada em ampliar este espa-
ço de modo a proporcionar a instalação de novos 
industriais 

As Câmaras Municipais de Murça, Alijó e Sabrosa estão a elaborar um estudo tendo em vista analisar o po-
tencial económico que poderá ter a construção de uma Zona Industrial no Alto do Pópulo, abrangendo terre-
nos da Freguesia de Fiolhoso. 

Com o estudo pretende-se efectuar uma candidatura ao próximo Q.R.E.N. (2007 – 2013) 

A Câmara Municipal de Murça aprovou um regulamento que 
tem possibilitado desde 2002, o apoio à fixação de Jovens Ca-
sais na área do Município. 

O Valor do montante a conceder é a partir do ano de 2007, é 
de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) por cada casal. 

Desde 2002 até 2006 foram apoiados 101 Jovens Casais. 

A Câmara também aprovou a Isenção do pagamento do IMI 
(ex-contribuição Autárquica) aos Jovens Agricultores se adqui-
rirem terrenos para a instalação da sua unidade empresarial 
agrícola, tal como, para os Jovens com menos de 35 anos e 
que adquiram habitação própria. 

As candidaturas estão permanentemente abertas no Gabinete 
de Apoio ao Presidente. Autarquia já deu 220 mil euros a 101 casais que fixaram resi-

dência na área do Município de Murça 

Subsídio a jovens casais que se fixem na área do Municí-
pio, começou a ser atribuído no ano 2002 e até hoje mais 
de uma centena de casais já foram apoiados. 

 A Câmara Municipal adquiriu um terreno com a área de quatro 
hectares, contígua à actual Zona Industrial de  Palheiros / Murça, 
tendo em vista a ampliação e proporcionando a instalação de mais 
pavilhões industriais. 

 Entretanto a autarquia está em negociações com a A.E.P., com 
vista a estabelecer um protocolo conjunto de execução de obras para 
a construção do primeiro talhão industrial. 
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No passado mês de Abril , a Vila de Murça foi palco 
das gravações para a série juvenil da TVI “Morangos 
com Açúcar”. 

Esta novela da autoria da Casa da Criação é actual-
mente exibida na TVI. É transmitida presentemente 
em Portugal e na Roménia, sendo que já conta com 
quatro séries e com mais de 1100 episódio gravados, 
desde a estreia em 30 de Agosto de 2003. 

Aproveitando a realização do Campeonato da Europa 
de Autocross, que no fim-de-semana passado se dis-

putou em Murça, a produção desta série recolheu al-
gumas imagens no decorrer da prova. Já segunda-
feira, dia 16 de Abril os actores realizaram algumas 
gravações na Pista Permanente de Murça bem como 
no centro de Murça. 

Este acontecimento inédito na vila transmontana atra-
iu algumas centenas de populares, nomeadamente os 
mais jovens que fizeram “gazeta às aulas” para não 
perderem esta oportunidade de conhecer os seus ído-
los desta série televisiva.  

As cenas gravadas na Vila de Murça, 

 foram exibidas nos ecrãs na TVI no mês de Junho. 

Anualmente mais de 
1200 Idosos usufruem e 
participam nos vários 
passeios/convívios pro-
movidos e organizados 
pela Câmara Municipal. 

Este ano e para não fugir 
à “tradição”, em 30 de 
Junho a vasta comitiva 
murcense desloca-se até 
à zona de Espinho e San-
ta Maria da Feira.  
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A Biblioteca Municipal de Murça regista actualmente 

1322 utilizadores inscritos que requisitam mensalmente 

cerca de 220 documentos, entre livros, CD´s e DVD´s. 

Com mais dois computadores na Secção de Adultos, ofe-

recidos pela Delegação Geral do Livro e da Leitura 

(antigo IPLB), ao abrigo do projecto informático, a procu-

ra continua crescente, registando-se cerca de 800 utili-

zações mensais de computadores na Sala de Adultos e 

250 na Sala Infanto-Juvenil, para fins de pesquisa de 

Internet, realização de trabalhos escolares e académi-

cos, envio de e-mail, resolução de exigências do dia-a-

dia como entrega on-line de declarações fiscais, entre 

outros. 

As actividades de promoção do livro e da leitura são rea-

lizadas sistematicamente com regularidade, como a Ho-

ra do Conto (dirigida a todos o J.I., E.B.1 e 2.º ciclo), ateli-

ers, apresentações de livros, serões de contos para adul-

tos, entre muitas outras. 

Podemos afirmar que a Biblioteca Municipal ocupa hoje 

um lugar insubstituível no acesso democrático à infor-

mação e à cultura no concelho, de portas abertas para 

todos quantos queiram procurar os seus serviços… 

Apresentação do primeiro livro de poesia da jovem escritora Inês 
Castanheira, filha do conhecido jornalista Carlos Magno 

No passado sábado, dia 19 de Maio, as populações da Fre-
guesia de Jou viram em pouco mais de uma hora perder cerca 
de 70 a 80 por cento das suas plantações agrícolas, resultado 
de uma tromba de água, trovoada e chuva de granizo que ca-
iu ao final da tarde deste dia. Também vários caminhos agrí-
colas e estradas dos vários bairros estiveram condicionadas. 

Registaram grandes prejuízos nos bairros de Cimo de Vila, 
Aboleira, Rio, Banho, Penabeice, Mascanho e área envolven-
te ao Santuário de Santa Isabel. 

A Protecção Civil esteve no local e os serviços municipais 
efectuaram um levantamento dos prejuízos causados. 

A Câmara Municipal de Murça, através do seu presidente e 
vice-presidente tudo fará para minimizar os prejuízos, e está 
desde a primeiro hora a acompanhar todos os desenvolvimen-
tos da intempérie que dizimou as plantações das Terras de 
Jou.  

Plantações foram arrastadas pela força da água 

MURÇA MERECE… 
 
 Os Munícipes de Mur-
ça apreciam o nosso traba-
lho. 
 Os Munícipes de Mur-
ça merecem que façamos o 
melhor pelo bem da nossa 
terra. 
Os nossos objectivos apon-
tam para o desenvolvimento 

integrado do nosso Concelho e para o bem-estar so-
cial das nossas gentes. 
 O trabalho desenvolvido, nos últimos anos, 
pela Câmara de Murça e as obras construídas pelas 
Cooperativas do Azeite e do Vinho bem como, a mag-
nifica obra, que a Santa Casa da Misericórdia cons-
truiu, recuperando o antigo Hospital e transformando-
-o numa Unidade de Saúde, de elevada qualidade, 
mostram como a interacção entre Autarquia, Governo 
e Instituições em Murça apontam para o desenvolvi-
mento integrado da nossa terra. 
Murça merece que trabalhemos para o bem-estar so-
cial de toda a população!... 
 É isso que pretendemos e estamos a fazer. 
 O Complexo Desportivo, a construção de No-
vas Avenidas (V.C.M. – 1ª e 2ª – fases), o Centro In-
terpretativo do Crasto de Palheiros são exemplos 
concretos de obras de grande envergadura que a Câ-
mara está a construir no nosso Concelho. 

 Também são obras de vulto, a Rede de Água 
e de Saneamento às Zonas do Ratiço e Suídro e na 
Freguesia de Carva. Os Polidesportivos de Cadaval e 
de Candedo. O Centro de Noite de Candedo (Obra da 
Santa Casa da Misericórdia com apoio do Governo 
Português). 
 A reformulação da Rede Escolar e o forneci-
mento de refeições a todas as crianças do Pré-
Escolar e do 1º Ciclo é uma aposta na qualidade e 
bem-estar das nossas crianças e jovens. 
 O Executivo Municipal de Murça tem manifes-
tado o maior carinho pelos mais velhos. O Encontro 
Anual de Natal e o Passeio Anual de Verão são reali-
dades e actividades de alegre e saudável convívio. 
Estamos a apoiar financeiramente a reestruturação 
organizacional da Adega Cooperativa de Vinhos e 
disponibilizamos um terreno anexo à Cooperativa dos 
Olivicultores para bem dos agricultores do Concelho 
de Murça. 
 Os Munícipes do nosso Concelho de Murça 
devem continuar a confiar em nós. Eles merecem a 
nossa confiança. 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(João Luís Teixeira Fernandes, Dr.) 
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Foi aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal o “Regulamento de Apoio à Natalidade” que entrou em vigor 
a partir de 1 de Janeiro de 2007. 

A partir desta data todas as crianças que nascerem no Município de Murça, e desde que as Mães confirmem a 
residência no Concelho, as mesmas vão receber o valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) por cada 
nascimento. 

As candidaturas estão permanentemente abertas no Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara. 

A par do apoio aos Jovens Casais, o Município avançou este ano com a atribuição de 750 euros por ca-
da nascimento. Esta iniciativa visa contribuir para o aumento da natalidade no concelho. 
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• V.C.M - VIA CIRCULAR A MURÇA 

(1.ª  fase): Rua 25 de Abril / Rua dos Fornos 

Construção da moderna Avenida da Vila de Murça, anseio da população. Li-
gação entre a Rua 25 de Abril (antiga Rua da Feira) e a Rua dos Fornos. 
Aquisição e troca de terrenos. Construção de uma faixa de rodagem, passeios 
e sistemas de iluminação eléctrica. 

Construção das Redes de Saneamento e Águas. Construção de faixa verde 
com “canal” numa largura de 10 metros. 

Programa A.I.B.T./Douro 

• V.C.M - VIA CIRCULAR A MURÇA 

(2.ª fase): Jardim Herói Milhões / Rua 25 de Abril 

Construção da moderna Avenida que vai estabelecer o acesso entre o Jardim 
Herói Milhões e a Rua dos Fornos (Próximo do Bairro da Barroca). Arranjos 
exteriores da Fonte da Rainha. Construção de faixa de rodagem e asfalto. 
Passeios. Redes de Águas e Saneamento e Electricidade. 

“Canal Verde” em toda a extensão. 

Zona urbanizável por excelência. 

Programa O.N. – Eixo 1 / Medida 1.2 

• RUA FREI DIOGO DE MURÇA 

Remodelação total deste arruamento que serve a Escola EB 2/3 e Secundária 
de Murça, o Jardim-de-infância da Santa Casa da Misericórdia, a Sede da 
Banda de Música e um importante sector comercial da nossa vila. 

Construção de novo arruamento, passeios, asfalto, sistema eléctrico e rede de 
águas. 

Programa URBCOM / PRIME 

 

• ESCADAS RUA FREI DIOGO / RUA ALFREDO PINTO 

Remodelação total e construção de novas escadas de acesso entre duas ruas 
principais da vila. 

NOTA: A Câmara Municipal reconhece o bom empenho e disponibilidade demonstrada pelos proprietá-
rios dos terrenos e agradece em nome do Município a colaboração prestada na cedência dos mesmos. 
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Murça acolheu em 24 de Mar-
ço, a primeira edição do 
“Concurso Europeu de Azeites 
– Denominação de Origem Pro-
tegida, D.O.P”. Este importante 
evento decorreu no Auditório 
Municipal onde estiveram re-
presentados o que de melhor 
foi produzido em azeite, na últi-
ma safra, em Portugal, Espa-
nha, Itália, França e Grécia. 
Este concurso foi desenvolvido 
no início deste ano e todo o 
fabrico e recolha do “azeite no-
vo” foi feita tendo em vista a 
organização deste evento. 
A este certame concorreram 
três dezenas de produtores e a 
Vila de Murça  foi o local esco-
lhido para a realização deste 
evento inédito em Portugal, 
tendo a Câmara Municipal de 
Murça apoiado desde a primei-
ra hora a realização desta inici-
ativa. 
Coincidindo com a realização 
deste concurso europeu, a Co-
operativa dos Olivicultores de 
Murça assinalou o seu quin-

quagésimo aniversário e João 
Teixeira presidente da edilida-
de murcense, não esqueceu o 
papel importante que esta insti-
tuição tem no concelho, afir-
mando que “a Cooperativa dos 
Olivicultores de Murça tem pri-
mado pela qualidade do fabri-
co, enquanto que a autarquia 
está sempre aberta à colabora-
ção e à divulgação deste preci-
oso produto regional. Os olivi-
cultores murcenses sabem o 
que produzem e são exímios a 
tratar da oliveira.”     
O primeiro Concurso Europeu 
de Azeites veio sem margem 
de qualquer duvida colaborar 
para a promoção de um dos 
produtos de grande referencia 
no concelho de Murça e na re-
gião transmontana e duriense e 
que mais contribui para o seu 
desenvolvimento. 

Mais de 30 produtores concorreram ao melhor azeite do ano 

Concurso de realização inédita na região, contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Murça  

Desde o dia 1 de Janeiro do presente ano, que a Câmara Munici-
pal de Murça disponibiliza on-line na Internet, um blog informati-
vo, tornando-se na primeira autarquia do país a disponibilizar es-
te serviço para todos os cibernautas. 
Com sensivelmente seis meses de existência, este blog já regis-
tou aproximadamente 16000 acessos a partir dos vários cantos 
do mundo. Recorde-se que o Município foi a primeira instituição 
do Concelho a disponibilizar um blog na Internet, quando em 8 
de Dezembro do ano 2005 a Biblioteca Municipal apresentou o 
seu blog próprio. 
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João Teixeira e Maria de Lurdes Rodrigues, Ministra da 
Educação  trocaram algumas impressões 

A Escola Profissional de Murça está de cara lavada.  
As obras de remodelação requalificação e ampliação custaram 
750 mil euros e foram integralmente suportadas pela Câmara Mu-
nicipal e pela Santa Casa da Misericórdia.  
Após a remodelação e reestruturação quase geral, a escola foi 
inaugurada em 8 de Maio do ano 2006 pela Ministra da Educa-
ção, Maria de Lurdes Rodrigues. 
Com gestão da Câmara e da Sta Casa da Misericórdia de Murça, 
actualmente esta instituição disponibiliza sete cursos e a taxa de 
empregabilidade deste estabelecimento de ensino ronda os 70 
por cento. 

O Ministro da Presidência, Dr. Pedro da Silva Pereira  
presidiu no passado dia 18 de Maio à inauguração oficial 
do Hospital da Misericórdia de Murça – Unidade de Cui-
dados Continuados Integrados. 

O Centro de Cuidados Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia de Murça é porventura o maior investimento 
na área da saúde em Trás-os-Montes, é um centro de 
acolhimento inserida na Rede Nacional de Cuidados Inte-
grados e que, desde Janeiro, acolhe 45 idosos e doentes, 
fazendo uma extensão hospitalar para doentes social-
mente menos protegidos e com condições familiares mais 
adversas. No mesmo podem ser internados doentes pro-
venientes dos diversos hospitais do país. 

Neste hospital também são prestados vários cuidados de 
saúde, com destaque a fisioterapia. 

Autarquia felicita os órgãos directivos da Santa Casa 
da Misericórdia de Murça, pelo empenho e dedicação 
que nos últimos anos estes têm prestado à institui-
ção e ao concelho. Hospital de Cuidados Continua-
dos e um autocarro de transporte, são as apostas 
mais recentes desta instituição murcense. 

João Teixeira presidente da CMM, Pedro da Silva Pereira, Ministro da 
Presidência e Belmiro Vilela provedor da Santa Casa da Misericórdia 

Aspecto do exterior do Hospital de Cuidados Continuados da Santa 
Casa da Misericórdia de Murça 
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• CASTRO DE PALHEIROS - “CENTRO INTERPRETATIVO” 

Construção do importante e bonito edifício, o Centro Interpretativo do Crasto de Palheiros, no Crasto, na Serra 
de Palheiros / Varges. 

Esta obra apoiada pelo Programa Medida O.N./Cultura Medida 3.9, de bela arquitectura e enquadramento pai-
sagístico, vai atrair a este importante monumento Proto-histórico do Concelho de Murça, milhares de visitantes 
e vai mostrar-nos em imagens especiais, elaboradas por Investigadores e Arqueólogos, como foi a vida há sé-
culos das gentes que viveram nas nossas terras. 

• REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
SANEAMENTO ÀS ZONAS DE RATIÇO E 
SUIDRO 

Construção da Rede de Abastecimento de Água e de 
Saneamento às Zonas de Ratiço, Suídro e Zonas en-
volventes com ligação à ETAR – Murça. 

Construção de duas estações de Bombagem de Es-
gotos com a colaboração da Empresa Águas de Trás-
os-Montes e Alto Douro. 

Financiamento da Câmara Municipal de Murça e O.N. 
– Norte – Medida 1.3 

• REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SA-
NEAMENTO À FREGUESIA DE CARVA 

Construção da Rede de Abastecimento de Água e de Sane-
amento à Freguesia de Carva. 

Obra de vulto em arruamentos difíceis, com reposição de 
sistemas de regadio e calcetamento. 

Construção da Mini-ETAR (Estação de Tratamento de Esgo-
tos) 

Obra financiada pela Câmara Municipal de Murça e Progra-
ma O.N.-Norte – Medida 1.9  

A Rede de Abastecimento de Água e de Saneamento à al-
deia de Cortinhas será construída em 2008 com financia-

Trabalhos decorrem a bom ritmo nas ruas da aldeia de Carva 
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• JARDIM DE S. MIGUEL: Construção de Praça,  Coreto e arboriza-
ção 

Esta obra está em fase de adjudicação (1ª-fase), construção da Praça, Core-
to, muros e plantação de arborização. 

Obra financiada pela Câmara Municipal de Murça e Programa Leader +. 

• BAIRRO HABITACIONAL DA BARROCA 

Construção de zona ajardinada e muro. 

Instalação de um Parque Infantil (para breve). 

Vida Social Saudável. 

Prémio INH / 2006 

• BAIRRO DAS MACIEIRINHAS: Construção de Redes de Abastecimento de Água e Saneamen-
to. Calcetamentos. 

Foi concluída esta obra importante para os moradores daquela zona. Brevemente serão realizadas as obras de 
calcetamento. 

• JARDIM HEROI MILHÕES: Plantação e Limpeza de Árvores  

Foi efectuada a replantação de novas árvores com vista à substituição das 
velhas e efectuada uma poda especial às árvores existentes. 

• CABO DA VILA: Largo das Árvores 

Rectificação da inserção da Rua Alfredo Pinto à E.N.15 (Variante). 

Instalação de novos bancos de repouso. 

• CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE CANDEDO 

Foi construído pela Câmara Municipal o polidesportivo de Candedo e o arru-
amento de acesso. 
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No passado mês de Dezembro, 
o professor Doutor Fernando 
Teixeira dos Santos, Ministro 
das Finanças, presidiu ao En-
contro de Amizade “Onde o 
Douro é Duero”, no âmbito das 
Comemorações dos 250 Anos 
da Região Demarcada do Dou-
ro, que se realizou no Auditório 
do Centro Cultural de Murça. 
Neste encontro ficou bem paten-
te a ligação de usos e costumes 
entre as populações da Ribera 
del Duero e do Douro Vinhateiro, de uma história pa-
ralela de comunidades que o Douro/Duero registou 
nas planuras de Valladolid, nas arribas de Zamora e 
Terras de Miranda ou até mesmo nos socalcos durien-
ses. 
Com o estado português representado ao mais alto 
nível, a Junta de Castilla y León foi representada pelo 

Dr. Victor Valverde, Director Ge-
ral de Economia e Assuntos Eu-
ropeus, ficando a cargo do Dr. 
João Teixeira, Presidente da 
Câmara Municipal de Murça, a 
moderação das conferências 
que se seguiram a cargo dos 
Professores Catedráticos Eduar-
do Rosa (Vice-Reitor da UTAD) 
e Ramón Gonzalez 
(Universidade de Salamanca). 
Depois de um jantar de confra-
ternização entre todos os convi-

dados, a noite terminou com dois concertos de música 
pelos grupos AMATI (Salamanca), de música clássica 
e Canto Nono (Porto), de canto à capela, que muito 
impressionou e divertiu os presentes. 
 

Momento em que o Ministro assinou o livro de Honra do 
Município acompanhado pelo autarca de Murça 

A par da realização da Semana do Município e pelo 
terceiro ano consecutivo a Câmara Municipal de Mur-
ça promoveu mais uma edição da Feira do Azeite, do 
Vinho e dos Produtos Regionais. 
Este ano, e como já vem sendo hábito o certame 
contou com a presença de um governante, neste ca-
so o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e das Cidades, Dr. João Ferrão, que con-
juntamente com a comitiva da Jornada Europeia “A 
Europa para os Cidadãos” que nesta data  também 
se realizava na Vila de Murça visitaram a feira. 
Nesta edição e tendo em conta o número significativo 
de estrangeiros que por estes dias se encontravam a 
debater as questões da Europa, não há margem de 
dúvida que em 2007 o azeite, o vinho e todos os pro-

dutos regionais produzidos nas Terras de Murça fo-
ram promovidos além fronteiras. 

Terceira mostra do Vinho, do Azeite e dos Produtos 
Regionais promoveu mais uma vez os produtos da 
terra 

Momento em que a comitiva governamental visitou o stand da Coo-
perativa dos Olivicultores de Murça na Feira do Azeite e do Vinho 
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•  Pavilhão Gimnodesportivo 

•  Edifício do Centro Escolar de Murça 

•  Instalações da Junta de Freguesia de Murça 

•  Largo de Noura 

•  Caminho Rural do Crasto de Palheiros 

•  Ampliação da Zona Industrial Palheiros / Murça 

•  Arruamento Rua dos Fornos / Bairro da Barroca 

•  Recuperação das ex-instalações da Cooperativa 

Agrícola dos Olivicultores para instalação do 

Museu Etnográfico de Murça. 

•  Projecto e Programa geral de reutilização das 

Escolas Primárias e Casas Florestais do Con-

celho. 

•  Instalação de um Parque de Campismo 

•  Remodelação do Largo Principal de Aboleira / 

Jou 

•  Recuperação e Remodelação da Capela e Lar-

go do Morro de S. Domingos. 

O esforço que o município tem re-
alizado nos últimos anos, de criar 
mais e melhores condições para a 
prática do Desporto no concelho, 
quer construindo equipamentos ou 
apoiando iniciativas desportivas 
dirigidas à sociedade local, permite 
hoje aos murcenses usufruir de 
uma série de infra-estruturas para 
a prática desportiva. 

Um pilar fundamental de todo este 
processo, tem sido o trabalho de-
senvolvido pelo Gabinete de Des-
porto da Câmara Municipal, atra-
vés dos seus professores de Edu-
cação Física que têm dinamizado as Piscinas e Está-
dio Municipais, proporcionando às crianças e adoles-
cente do concelho ter um acesso à prática desportiva. 

Actualmente este núcleo desenvolve actividades ao 
longo de todo o ano, como sendo a realização de fé-
rias desportivas com actividades multifacetadas, que 
acontecem no período da Páscoa e de Verão, possibi-

litando aos jovens uma ocupação 
nas suas férias lectivas.  

As provas de natação, onde a 
Câmara Municipal de Murça dis-
põe de uma escola que periodi-
camente disputa vários campeo-
natos, sendo que os principais 
objectivos desta escola a promo-
ção e exploração dos benefícios 
da prática da natação; formação 
desportiva; formação pessoal e 
saúde e bem-estar. De salientar 
que as classes desta escola de 
natação são homogéneas. 

Para além das actividades já 
mencionadas, o Gabinete de Desporto promove ainda 
outras acções, como seja o projecto de Expressão 
Físico-Motora, que se destina aos alunos do 1.º e 2.º 
ciclos.   

Centenas de crianças são abrangidas pelos projectos 
promovidos pela autarquia 
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• CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE E ALARGAMENTO DA 
RUA EM CANDEDO: CENTRO DE NOITE 

Obra realizada pela Câmara Municipal. Uma forma de colaboração e apoio 
aos arranjos exteriores do Centro de Noite de Candedo / Santa Casa da Mise-
ricórdia. 

• CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DE CADAVAL E LIMPEZA 
DO CAMPO DE FUTEBOL   

Foi construído pela Câmara Municipal o Polidesportivo de Cadaval e o arrua-
mento de acesso. 

• CADAVAL – Remodelação do Largo Central 

Remodelação e Modernização do Largo de Cadaval. 

• CADAVAL – Remodelação da fachada exterior da Casa Mortuária 

Remodelação da caixilharia de porta e janelas e paredes exteriores. 

• MARTIM: Construção da Casa Mortuária em Martim 

Construção desta importante infra-estrutura pela Junta de Freguesia de Can-
dedo, com o apoio da Câmara Municipal de Murça. 

• NOURA – Remodelação de Arruamentos e Calcetamentos 

Vão ser realizadas importantes obras de remodelação do pavimento, com aplicação de novo calcetamento nas 
ruas de acesso à Capela de Santo Amaro e do Bairro do Castelo 
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• CARVAS – Construção da Casa Mortuária de Carvas 

Obra construída sob a alçada da Junta de Freguesia de Valongo de Milhais, 
mas com o financiamento da Câmara Municipal de Murça. 

• SANTUÁRIO DE SANTA ISABEL EM JOU – Plantação de Árvores 
e arranjo dos espaços envolventes 

Foram efectuadas obras gerais de melhoria do espaço circundante. 

• ESTRADA DE PENABEICE A JOU – Asfaltagem e rectificação 

Brevemente vai proceder-se à abertura de concurso 

• FIOLHOSO – Construção de Rede de Saneamento e de Águas em dois arruamentos. 

Abertura de concurso para breve 

• VILARES – Construção de calcetamentos em dois arruamentos 

Abertura de concurso para breve 

• SOBREIRA – Ampliação do Cemitério e aplicação de grade no Adro da Igreja 

Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério em fase de negociações. 

• PALHEIROS – Construção de Depósito de Água e Calcetamento de ar-
ruamento na Zona da Escola 

O depósito foi construído para aumentar a capacidade de reserva de água. 

O Calcetamento será aplicado após a realização de concurso.  

• PORRAIS – Construção da ETAR – Estação de Tratamento de Esgotos. 

Foi efectuado o concurso para instalação de uma ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, para 
melhoria da água dos esgotos 

• PORRAIS – Construção do Campo de Futebol 

Foi adquirido o terreno, construído o novo campo e instalação de balneários. 

Falta efectuar trabalhos de limpeza geral e construção de um parque de lazer 
no terreno sobrante. 
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• ESCOLA PROFISSIONAL DE MURÇA 

Obras de total remodelação, ampliação e apetrechamento mobiliário do Edifí-
cio. 

Obra de parceria entre a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e a 
DREN. 

• CAMINHO RURAL ENTRE VARGES E MONFEBRES 

Foi construída a importante ligação entre as aldeias de Varges e Monfebres, 
uma extensão de quatro quilómetros, quando a anterior distância era de 20 
quilómetros. Acesso geral a terrenos agrícolas  

• CAMINHO RURAL ENTRE SERAPICOS E VALONGO DE MILHAIS 

Foi construída a importante ligação entre as Freguesias de Jou e Valongo de 
Milhais. 

• VALONGO DE MILHAIS – Construção de Ponte e Acessos a Es-
tradas Municipais 

Foi construída uma importante ligação e moderna ponte. 

• CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CASTELO EM 
NOURA 

Foram totalmente remodelados os arruamentos e acesso à zona do Castelo. 

A Floresta é um bem precioso para a humanidade. 

Mantenha-se vigilante 


