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Justes
Associação quer divulgar
património e tradições
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O portal jfreguesia.com é dedicado às autarquias nacionais, desde

freguesias a câmaras municipais, tendo como objectivo prestar informação útil aos 

decisores locais e permitir que as populações tenham um 

conhecimento mais completo e atempado do que se passa nas respectivas 

localidades.

Ajude-nos a melhorar, enviando sugestões, críticas e comentários para o email 

joao.ribeiro@energica.com.pt.

Contactos

Enérgica - Internet & Software , lda.

Rua dos Navegantes, 24   -   4000-357 Porto

geral@energica.com.pt

Telefone: 225 072 630

 Fax:        225 072 639

http://www.jfreguesia.com

POCAL - Plano Ofi cial 

de Contabilidade das Autarquias Locais

A gestão autárquica tem por objectivo fornecer infor-

mação aos órgãos autárquicos para tomada de decisões, 

quer políticas quer de gestão. Devendo refl ectir os actos 

de gestão do ponto de vista orçamental, relativamente à 

despesa e à receita.

A aplicação que disponibilizamos foi desenhada e pensada 

nos utilizadores com maior difi culdade no domínio dos 

meios  informáticos. Nesse sentido a aplicação é de fácil 

manuseamento e intuitiva, tal como comprovam os muitos 

utilizadores nossos clientes.

Lei nº2 /2007, Artigo 49.º - Publicidade

2—As autarquias locais, as respectivas associações e as 

entidades do sector empresarial local devem disponibilizar 

no respectivo sítio na Internet os documentos previsionais 

e de prestação de contas referidos na presente lei, nome-

adamente:

a) Os planos de actividades e os relatórios de 

actividades dos últimos dois anos;

b) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamen-

tos, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a 

demonstração de resultados 

inclusivamente os consolidados, os mapas de 

execução orçamental e os anexos às demonstrações fi nan-

ceiras, dos últimos dois anos;

c) Os dados relativos à execução anual dos planos plurian-

uais.

Software autárquico

Sites administráveis

http://www.energica.com.pt

a visitar   
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Ficha técnica

Nos altos de Boticas a olhar para o trabalho das Juntas

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, diz o 

povo na sua sabedoria, e assim é com o trabalho que, 

diariamente, milhares de membros e funcionários de 

Juntas de Freguesia fazem em prol da comunidade. Um 

esforço que, muitas vezes, não tem correspondência por 

parte da população, que desconhece ou não quer 

conhecer o que é feito e acontece à porta de casa.

É com o intuito de dar a conhecer esse trabalho tantas 

vezes invisível que esta nossa revista sai pela quinta vez. 

Num tempo em que é mais fácil criticar gratuitamente 

(quantas vezes a roçar o ataque pessoal), maldizer o que 

está por fazer ou desdenhar do que foi feito, a revista 

Jfreguesia é uma ferramenta que serve para mostrar o 
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que de melhor é feito em Portugal, quer por obra das autarquias, quer por iniciativa 

de colectividades ou a nível individual.

Ao trabalho que é feito pelas Juntas de Freguesia juntamos também os tesouros 

com que a Natureza brindou a ocidental praia lusitana, como cantou Camões. Neste 

quinto número da revista visitamos o concelho de Boticas, onde os declives das várias 

montanhas são casa do gado barrosão. Damos a conhecer a beleza destas paisagens 

transmontanas e destas gentes de tradições enraizadas, algumas das quais relatadas 

em contos por Camilo Castelo Branco.

A nossa tarefa, contudo, não é tão fácil como parece. Ainda há Executivos de Jun-

tas que não compreendem as vantagens de divulgar a respectiva freguesia. Outros 

há que preferem “delegar” a responsabilidade na Câmara, quem sabe para depois 

lamentar que não haja quem divulgue o trabalho da Junta. Sempre nos mantivemos 

à margem da politica, sendo a nossa intenção dar voz a quem a não tem, tentando 

aproximar os eleitores dos eleitos, divulgando e promovendo a coisa pública. Aos que 

incentivam o nosso objectivo deixamos o nosso “muito obrigado” e a disponibilidade 

total para continuarmos a trabalhar em conjunto.

Macedo de Cavaleiros será o próximo passo desta aventura. O calor deste Agosto pro-

mete continuar por Setembro e o Azibo, com as duas praias de bandeira azul, torna-

-se um destino de eleição no nordeste transmontano. Há muito mais a contar, mas 

fi ca prometido para o sexto número da revista.
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Chave

A Junta de Freguesia promove este Verão, pelo terceiro ano consecutivo, uma actividade 

ocupacional para os jovens em idade escolar que se encontrem em período de férias. Esta 

iniciativa, destinada sobretudo a estudantes de famílias mais carenciadas, permite que os 

jovens cumpram um serviço cívico em vez de optarem por actividades ilícitas ou pouco 

saudáveis.

Dentro desta actividade ocupacional, os jovens participantes têm ajudado a limpar as 

estradas e ruas de Chave, melhorando a circulação de veículos e peões na freguesia.

Mais atrasado está o processo de colocação de sinalização. A Junta de Freguesia iniciou 

e desenvolveu o processo até ao momento, continuando a solicitar à Câmara de Arouca 

para concluir a intervenção, conforme acordado entre as duas entidades.

Esta operação vai permitir dotar Chave de sinalização rodoviária e de placas toponímicas, 

bem como de alguns espelhos parabólicos para melhorar a segurança de circulação em 

alguns entroncamentos e cruzamentos.

                                                                                                         

É já no proximo dia 7 de Agosto que a 

Junta de Frregueia de Bairros organiza 

mais uma edição do Concurso Nacional 

de Gado Bovino. 

Os animais serão agregados em três 

classes e têm de respeitar o respectivo 

regulamento.

Enquanto prepara o concurso, a Junta 

de Freguesia, numa iniciativa partilhada 

com a Câmara Municipal de Castelo de 

Paiva, deu início às obras de recuper-

ação da Ponte de Melo.

A intervenção agora iniciada visa a re-

construção do piso e um gradeamento 

novo, bem como o reforço da segurança 

da mesma.

Os custos serão repartidos entre a 

Junta de Freguesia, que fornece grande 

parte do material, e a Câmara Municipal 

de Castelo de Paiva, a quem compete 

fornecer o restante material, assim 

como a mão-de-obra necessária à inter-

venção.

Refi ra-se ainda que, no fi nal do mês de 

Julho, foi também realizado o tradicion-

al passeio-convívio, que desta feita teve 

como destino o santuário de Fátima. A 

banda de Bairros foi convidada a cantar 

na missa rezada na capelinha das Apar-

ições, a qual foi celebrada pelo padre 

Manuel Fernando.

Concurso de gado bovino
agendado para 7 de Agosto

Jovens em actividade ocupacional

Bairros

4  
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A Ad Justes - Associação para o Desenvolvimento de Justes reuniu-se pela primeira 

vez em Assembleia Geral, no último sábado de Julho, para concretizar todos os pas-

sos formais necessários à constituição formal como órgão associativo. A associação 

nasceu por intermédio de um grupo pequeno de sócios fundadores, que até ao fi nal 

do mês se responsabilizaram por dar a conhecer a associação, angariar mais sócios, 

elaborar os estatutos e propôr as acções a desenvolver. Nesse núcleo encontra-se 

Bernardino Lopes, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que 

recorda os primeiros passos da iniciativa.

“Fui falando com várias pessoas, já estou aqui a viver há quatro anos, e manifesta-

ram o interesse que houvesse alguma dinamização. Também fui convidado para a 

Assembleia de Freguesia e aí tomei a iniciativa de convidar várias pessoas que, não 

sendo membros da Assembleia, tivessem interesse no desenvolvimento de Justes. 

Apareceram, disponibilizaram-se para trabalhar na ideia inicial de fazer qualquer coisa 

para desenvolver Justes e chegou-se à conclusão que seria necessário autonomizar 

este grupo da própria Assembleia, para que todas as pessoas pudessem aderir e não 

estivesse ligado a um órgão institucional”, explica.

O objectivo da AdJustes é “apelar a uma participação mais directa e envolver não 

só as pessoas que vivem em Justes como as que têm raízes aqui e estão emigradas 

ou a viver noutros locais do País, como Vila Real, Porto ou Lisboa”. Bernardino Lopes 

reforça: “seria interessante que Justes se tornasse uma referência, em termos nacio-

nais, daquilo que pode ser a conservação dum património não apenas arquitectónico 

como de vivência rural”.

“Antes de vir para cá, comecei a fazer uma visita a várias aldeias à volta de Vila 

Real e esta pareceu-me interessante por várias razões. Primeiro porque tinha um 

património construído interessante, o que não é normal, digamos assim, porque as 

aldeias estão um bocadinho degradadas e esta está bem conservada. Depois, tem 

pessoas, o que já é difícil de encontrar, e acolheram-me bem, daí que tenha tido o 

interesse de mobilizar as pessoas que se disponibilizarem para fazer algo mais”, sali-

enta.

Esse “algo mais” passa, por exemplo, por conceber e executar estratégias e projectos 

sustentáveis de base territorial, bem como cooperar com instituições e personalidades 

que se ocupem do desenvolvimento local e questões conexas. Também está previsto, 

entre outros objectivos, a criação dum núcleo museológico, a dinamização da aldeia 

de Justes como destino turístico e a recriação de actividades e vivências tradicionais.

População na rua para 
as festas em honra de
Santa Maria Madalena

A igreja de Santa Maria Madalena tornou-

-se pequena, no sábado de 24 de Julho, 

para acolher todos os naturais e amigos de 

Justes que se quiseram associar às festivi-

dades em honra do orago da freguesia.

As festas em honra de Santa Maria Madale-

na começaram pela 15h00 com a habitual 

missa, seguida pela procissão. O andor da 

Santa percorreu em silêncio os arruamen-

tos principais de Justes, atrás dos bom-

bos que marcavam o compasso de forma 

ritmada e da colcha onde se recolhiam as 

oferendas. A seguir a santa iam o pároco, 

coberto pelo tradicional pálio, a banda mu-

sical e largas dezenas de populares.

Terminada a procissão, o povo reuniu-se 

em frente à igreja para atribuir os ramos, 

depois destes terem cumprido o mesmo 

trajecto da procissão. Quem aceitar estes 

testemunhos torna-se mordomo da festa 

do ano seguinte. O ramo de Justes é es-

sencialmente composto por cavacas, como 

símbolo de abundância, cumprindo uma 

tradição secular de veneração ao pão, con-

siderado um símbolo de abundância.

Seguiu-se um concerto de música, durante 

a tarde, com a banda que havia acom-

panhado a procissão. À noite, foi a vez 

da “Banda Larga” animar o baile no largo 

junto à igreja.

Nova associação quer dinamizar a freguesia

Justes
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Selecções júnior e cadete de voleibol em estágio

A Selecção Nacional de juniores e cadetes masculinos de voleibol, orientada por 

Antonio Rojas, realizou um estágio no Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade, 

entre 21 de Junho e 7 de Julho. Foi o terceiro estágio realizado no corrente ano e, 

à semelhança dos anteriores, com treinos bidiários.

Feira de S. Cristóvão 
mantém tradição secular

A secular Feira de S. Cristóvão voltou a 

animar Felgueiras, com destaque para o 

concurso pecuário de raça arouquesa. O 

evento decorreu a 24 e 25 de Julho e teve 

como atractivo musical o grupo “Arco do 

Bojo”.

Incêndio na Serra de Montemuro 
assustou a população

Um incêndio a 30 de Junho assustou a po-

pulação, uma vez que defl agrou numa mata 

de difícil acesso. O combate às chamas foi 

efectuado por 30 bombeiros de seis corpo-

rações, apoiados por um helicóptero, visto 

que o incêndio lavrou em duas frentes, com 

a mais complicada a avançar no sentido do 

lugar de Canizes.

A Junta de Freguesia abriu as inscrições para o passeio anual dos idosos, que será 

realizado a 14 de Agosto e terá como destino a Quinta das Ruínas do Cerrado, em 

Santo Tirso. As inscrições são gratuitas para crianças até 12 anos e adultos com 60 

ou mais anos de idade. Para as restantes pessoas importa em 25 euros. Esta é mais 

uma iniciativa da Junta para contribuir para o bem-estar social da população.

Passeio anual tem como destino a Quinta das Ruínas

S. Romão de Aregos Felgueiras

Cárquere
Anreade
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De acordo com o artigo 26.º do Decreto-

-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, torna-

-se público que a Declaração de Impacte 

Ambiental relativa ao processo em epígrafe 

se encontra disponível para consulta dos 

interessados nos seguintes locais:

     * Agência portuguesa do Ambiente;

     * Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Norte;

     * Câmaras Municipais de Vila Pouca 

de Aguiar, Cabeceiras de Basto, Boticas, 

Chaves e Ribeira de Pena.

As razões de facto e de direito que jus-

ticaram a decisão da não construção das 

derivações Alvadia e Viduedo, a localizar 

dentro do SIC Alvão / Marão com o 

objectivo de aumentar o caudal ao Apro-

veitamento Hidroeléctrico de Gouvães, 

prenderam-se essencialmente com o facto 

de evitar a afectação de várias espécies 

faunísticas, como a Toupeira-de-água, o 

Lagarto-de-água, a Salamandra-lusitânica 

e a Rã ibérica, para além da alcateia de lo-

bos do Alvão. Foi, sem dúvida, uma decisão 

acertada e muito importante para as popu-

lações das freguesia de Alvadia, Limões e 

Cerva que vêm no rio Poio a sua maravilha 

natural que importa defender e preservar.

A Junta de Freguesia de Alvadia congrat-

ula-se com a decisão tomada e aproveita 

para publicamente agradecer a todas as 

associações ambientalistas que, de uma 

forma ou doutra, se envolveram no proces-

so, à equipa técnica da UTAD que elaborou 

o parecer técnico de Estudo de Impacte 

Ambiental, contrapondo o apresentado pela 

empresa concessionária, e por último ao 

município de Ribeira de Pena.

Impacto ambiental justifi ca 
a não construção da barragem

Jardim-de-infância encerra ano lectivo

O jardim-de-infância da freguesia organizou, no dia 30 de Junho, a festa de encer-

ramento do ano lectivo, um evento que teve a colaboração da Junta de Vale Frechoso. 

Estiveram presentes cinco crianças, acompanhadas pelos encarregados de educação, 

mais o presidente da Junta e familiares e amigos das crianças. Foi um convívio 

agradável, com as crianças e os professores a brindarem os presentes com momentos 

de poesia e canções bonitas. No fi nal, houve um almoço, oferecido pelas mães e pelos 

encarregados de educação das crianças, com a Junta de Freguesia a comparticipar as 

lembranças oferecidas aos mais pequenos.

Uns dias depois, mais precisamente a 3 de Julho, houve teatro ao ar livre no adro 

da igreja. A companhia Filandorra – Teatro do Nordeste veio apresentar a peça 

“Falar verdade a mentir”, uma comédia do grande reformador de teatro Almeida 

Garrett a partir do texto “Le menteur veridique”, de Scribe. A peça foi estreada em 

Maio de 2005 e, nesta passagem por Vale Frechoso, foi assistida por um largo bem 

preenchido.

AlvadiaVale Frechoso

A Junta de Freguesia de Torre de D. 

Chama comemorou, a 30 de Junho, o 21.º 

aniversário da elevação a vila e o 723.º 

aniversário do Foral de D. Dinis. Durante o 

evento, organizado em parceria com a Câ-

mara Municipal de Mirandela, foi realizada 

a assinatura do protocolo de construção 

do quartel da GNR de Torre de D. Chama, 

na qual esteve presente o secretário de 

Estado da Administração Interna.

Quartel da GNR arranca no aniversário da elevação a vila

Torre D. Chama
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Realizou-se mais uma festa em honra de 

Santa Maria Madalena, que teve a participação 

de toda a população de Fornos de Ledra, 

incluíndo já alguns emigrantes que se encon-

travam de férias. 

Santa Maria Madalena festejada em Fornos de Ledra

O grupo de bombos da Associação 

Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Ala (ACRDA) tem registado um rápido 

desenvolvimento, angariando prestígio 

e divulgando o nome da freguesia por 

diversos pontos do País. A aventura 

começou no último período eleitoral, 

quando um grupo de amigos comprou 

nove bombos e veio a ser desafi ado 

para animar as campanhas e comícios 

eleitorais. Essa primeira aquisição já 

era insufi ciente para servir todos os 

interessados e o entusiasmo dos mem-

bros iniciais foi contaminando outros 

amigos e conhecidos, ao ponto do 

grupo ter agora cerca de três dezenas 

de elementos. Para este crescimento 

também contribuiu uma maior abertura 

de som, visto que o grupo tem sido 

conduzido, há mais de ano, por um 

professor de música de Bragança, que 

«reforçou» o colectivo com saxofones, 

havendo agora quatro músicos a tocar 

esse instrumento.

A animação das campanhas eleitorais 

levou a que a ACRDA fosse convidada 

a participar em eventos nas proximi-

dades, como uma procissão em Valdrez, 

e até em pontos mais longínquos, como 

em Esposende, Régua e Paços de Fer-

reira.

O grupo de bombos cumpre também 

uma função social, visto ser um dos 

pontos de encontro da população, 

reunindo habitantes menos jovens com 

outros muito mais novos. “A juventude

tem um papel importante na preser-

vação destes grupos”, realça o presi-

dente da Junta de Ala, Luís Manuel, 

lembrando as colectividades das aldeias 

de Meles e de Brinço, destacando-se a 

Banda Filarmónica.

Sendo as festas em louvor de S. João uma tradição original do Norte do País, a freguesia 

de Talhas não quis fi car de fora e realizou,  pela primeira vez, na noite de 23 de Junho, 

as marchas de S. João. O certame teve início por volta das 19h00, com o desfi le pelas 

ruas ao som de cantigas populares. Posteriormente, seguiu-se a sardinhada, com lugar 

nas imediações do Largo do Calvário, onde não faltaram sardinhas, febras, caldo verde 

e vinho da freguesia, acompanhados de decoração festiva e sistema de som. A festa 

prolongou-se pela noite dentro, onde a população participou  e deu um colorido especial à 

iniciativa, que se espera que se repita por muitos anos.

Acrescente-se que a freguesia já dispõe dum serviço “pay shop”, que permite à população 

a possibilidade de efectuar o pagamento de bens e serviços, tais como água, electrici-

dade, gás, internet, televisão, telefone, seguros, imposto municipal sobre imóveis, e 

carregamento de telefones e telemoveis nacionais e internacionais. Neste sentido, os 

habitantes podem usufruir do serviço de uma forma cómoda, rápida e sem custos 

adicionais, evitando a deslocação a Izeda ou a Macedo de Cavaleiros para o fazer.

Marchas de S. João saem pela primeira vez à rua Grupo de Bombos 
em crescimento

AlaTalhas

Lamalonga
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No dia 20 de Junho, Carrapatas viveu um 

momento culminante da sua história com 

a apresentação dos símbolos heráldicos da 

freguesia e a inauguração da toponímia e 

da Praça 20 de Junho, que assinala tam-

bém o dia da freguesia (20 de Junho).

A apresentação dos símbolos heráldicos 

decorreu na sede da Junta de Freguesia 

e contou com a presença de toda a popu-

lação de Carrapatas, representantes das 

instituições da freguesia, do executivo 

municipal, da Assembleia Municipal e da 

Assembleia de Freguesia.

As bandeiras foram hasteadas ao som 

do hino nacional, tocado pela Banda 

Filarmónica 25 de Março. Participaram no 

hasteamento das bandeiras: presidente da 

câmara, Beraldino Pinto; António Afonso, 

primeiro secretário da Assembleia Munici-

pal; Franclim Borges, presidente da Assem-

bleia de Freguesia; e Arménio Carvalho, 

presidente da Junta de Freguesia; hastean-

do as bandeiras do município de Macedo de 

Cavaleiros, de Portugal, das Comunidades 

Europeias e da freguesia de Carrapatas, 

respectivamente.

Foi uma cerimónia inesquecível que emo-

cionou todos os carrapatenses. A seguir, 

toda a população caminhou ao som da 

Banda Filarmónica até à Praça 20 de Junho, 

onde foi descerrada a placa de inauguração 

da toponímia e da praça pelo presidente da 

Câmara Municipal, Beraldino Pinto.

Descerradas as placas, o presidente da 

Junta de Freguesia explicou a simbologia 

heráldica, a toponímia e as valências desta 

belíssima praça.

O presidente da Câmara também usou da 

palavra, congratulando-se pela obra que os 

carrapatenses ganharam, dizendo que é um 

belíssimo espaço de lazer para encontros 

culturais e cívicos.

Símbolos heráldicos apresentados 
no Largo 20 de Junho

Jardins mais bonitos na aldeia

Com o intuito de tornar a aldeia mais colorida e com mais vida, a Junta de Freguesia 

de Corujas vem apostando na requalifi cação de alguns espaços, com a construção de 

pequenos jardins. Assim, a aldeia vai estar mais bonita para celebrar a festa anual, a 

14 de Agosto, sendo que o programa de 2010 já é conhecido. O evento começa pelas 

09h30 com chegada da banda de Bragança. Segue-se, pelas 11h00, missa com pro-

cissão à volta da aldeia. De tarde teremos a presença da aparelhagem de Vila Nova da 

Rainha e à noite o grande arraial, este ano com a presença de um artista famoso.

CarrapatasCorujas

A aldeia de Morais recriou, a 17 e 18 de Julho, a tradição agrícola associada ao fabrico 

do pão, iniciativa que se realizou pelo quinto ano consecutivo. Ainda não vai longe 

o tempo em que, por este mês, as gentes de cada aldeia se reuniam para fazerem 

a ceifa dos muitos campos “pintados” de amarelo espalhados por esta região. O dia 

que misturava um ambiente de confraternização com um trabalho duro e desgastante 

iniciava-se ao raiar da manhã. Homens e mulheres, munidos de foice colocavam-se 

ao trabalho, apenas interrompido por uma merenda rápida. Cegada feita, o cereal era 

transportado por carros puxados por animais para a eira, onde se fazia a malha.

Tradição do fabrico do pão recriada

Morais

A praia da Ribeira e a praia da Fraga 

da Pegada já têm as bandeiras Azul e 

de Acessibilidade hasteadas. A cerimó-

nia decorreu a 23 de Junho, dia em que 

a Câmara de Macedo de Cavaleiros e a 

Fundação Vodafone Portugal organizaram 

o “Verão de Campeão”, uma iniciativa de 

sensiblização na vertente do ambiente.

Bandeiras azuis hasteadas

Azibo

freguesias
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Avistada do Alto do Castro, as três aldeias 

da freguesia - Covas do Barroso, Romaínho 

e Muro - parecem uma cova, protegidas a 

Norte pela Serra da Sombra e a Sul pela 

Serra do Pinheiro.

Covas do Barroso

Banhada pelas águas do rio que lhe dão o 

nome, a freguesia de Fiães do Tâmega é o 

ponto mais a sul de Boticas, benefi ciando 

de temperaturas mais amenas. É composta 

pelas aldeias de Fiães do Tâmega e de Veral.

Fiães do Tâmega

A localização das aldeias de Carvalho e de 

Vilar coloca a freguesia no centro do concelh

de Boticas, tornando-a passagem obrigatória

para qualquer visitante. Dista apenas oito 

quilómetros da sede do município.

Vilar

O próprio nome descreve a freguesia. É no 

alto da serra que se encontram as aldeias de 

Alturas do Barroso, Atilhó e Vilarinho Seco. É, 

geografi camente, a segunda maior freguesia 

do concelho de Boticas.

Alturas do Barroso

Composta pelas aldeias de Casas da Serra, 

Cerdedo, Coimbró, Covêlo do Monte e Virtelo, 

localiza-se no extremo Oeste do concelho. 

Confronta com duas freguesias do vizinho 

município de Montalegre.

Cerdedo

As duas povoações da freguesia, Codessoso 

e Secerigo, localizam-se num vale rodeado 

pelo Alto do Galego, Monte Meão e Alto do 

Pesquenejo. É a mais pequena freguesia de 

Boticas.

Codessoso

Boticas
Da carne barrosã às paisagens de montanha e de rio

A Serra do Barroso é a oitava maior elevação de Portugal Continental e é nela que encontra-

mos as freguesias do concelho de Boticas. O valor paisagístico destas terras é tremendo, com 

as novas torres eólicas a espreitarem do alto para fl orestas generosas em cogumelos e para 

os declives que abraçam cursos de água famosos como os rios Tâmega, Beça e Covas.

Domínios do lobo ibérico, as freguesias de Boticas vivem das dádivas da terra, sendo fácil 

encontrar fornos comunitários onde, ainda não há muito tempo, a população cozia o pão. O 

mel, o fumeiro e o linho também ajudam a divulgar o nome destas terras, cuja imagem de 

marca é a saborosa carne barrosã, cuja qualidade é assegurada por Denominação de Origem 

Protegida.

A cultura do centeio, predominante nas primeiras décadas do século passado, levou também 

à edifi cação de mais de duas centenas de moinhos, os quais são agora atractivos turísticos. A 

grande maioria são moinhos de rodízio, de dimensão diminuta e tecnologia acessível.

A povoação destas terras é secular, havendo diversos castros e vestígios ainda do período Ne-

olítico. Em melhor estado encontram-se alguns vestígios da ocupação romana, com destaque para o Complexo Mineiro Antigo do Vale 

Superior do Rio Terva, um dos mais importantes locais de mineração aurífera da época.

Esta comunhão entre as montanhas, os rios, a ocupação agro-pastoril, as tradições da população e a generosa gastronomia levam 

a que as freguesias de Boticas sejam um destino de eleição, cuja aparente interioridade se desvanece com o fácil acesso rodoviário 

pelas rápidas ligações à auto-estrada A7 através dos vizinhos concelhos de Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena e Chaves.
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A freguesia de Covas de Barroso foi, durante muitas décadas, uma abadia de apresen-

tação da Casa de Bragança. É anterior a D. Afonso Anes de Barroso, escudeiro do primei-

ro duque de Bragança, a fundação da igreja paroquial, mas foi aquele nobre o respon-

sável pela grande reformulação que permitiu, já em 1967, a classifi cação do monumento 

como Imóvel de Interesse Nacional.

A igreja apresenta uma fachada principal composta por um pórtico que é encimado por 

um óculo redondo. De arquitectura românica, apresenta uma cornija embelezada por 

uma cachorrada e ostenta duas capelas laterais, assim como dois altares. As paredes da 

capela-mor estão revestidas de belos frescos, sobressaindo, igualmente, a cúpula 

sustentada por duas nervuras cruza-

das no zénite da abóbada. Em 1700, 

a Igreja foi ampliada e o arco cruzeiro 

desapareceu, tendo o tecto sido aplai-

nado.

D. Afonso Anes Barroso, falecido em 

1459, está sepultado neste templo, 

num sarcófago de pedra, localizado 

sob um pequeno arco, cavado do lado 

da Epístola. Na tampa, vislumbra-se a 

fi gura de um monge, destacando-se, 

sob a cabeça, um travesseiro e, aos 

pés, um cordeiro.

Também Imóvel de Interesse Público é 

o cruzeiro bizantino erigido em 1776. É 

composto por um embasamento qua-

drado de três degraus simples, sobre 

os quais assenta um plinto de forma cú-

bica, com as faces decoradas. Na base 

pode ler-se a seguinte inscrição: 

“PASSIO DOMINI / NOSTRI JESUS / 

CERISTI ESTA SE F / MDCCLXXVI”.

Sobre o capitel, destaca-se uma base 

esférica que suporta uma cruz com 

escultura nas duas faces: a Piedade, de 

um lado, e Santo António com o Menino 

ao colo e cruz metálica na mão direita, 

do outro.

Frescos da Igreja declarados de interesse público

O Forno do Povo é um edifício de planta 

rectangular, com telhado em granito, que se 

situa perto do cruzeiro. Este forno pode ser 

utilizado por qualquer pessoa da aldeia de 

Covas para cozer as boroas de pão, apesar de 

muitos dos habitantes terem fornos particu-

lares. Os tijolos de barro são aquecidos com 

lenha, sendo, posteriormente, limpos com 

matões. Só depois destes procedimentos é 

que é cozido o pão.

O Forno Comunitário de Covas do Barroso foi 

construído em pedra e é, habitualmente, 

utilizado para cozer o pão para a Festa do 

Carolo, que se celebra no dia 14 de Junho.

Forno comunitário é usado na Festa do Carolo

Covas do Barroso
a visitar   
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Altar-mor da Capela com talha do século XVII

O povoamento do território que corresponde à actual freguesia de Codessoso é bastante 

remoto, tendo a atestar os vestígios arqueológicos encontrados no Castro da Naia, data-

dos do período Neolítico. A 25 de Maio de 1258, D. Afonso lll concedeu foral a Codessoso, 

quando se encontrava em Guimarães, e em 1326, D. Dinis deu o aforamento a Secerigo, 

lugar desta freguesia. Administrativamente, pertence à comarca e ouvidoria de Bragança 

e à de Montalegre. De 1688 será a construção da Capela de Nossa Senhora de Guada-

lupe, a avaliar pela data inscrita no lintel da porta. É um templo de nave única com 

pórtico assente em pilastras graníticas, tendo um altar-mor com talha do século XVII 

e ladeado pelas fi guras de São Caetano e Santo Antão. A Igreja Matriz, à semelhança 

Codessoso
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da Capela anterior, foi recentemente 

restaurada. Dedicada ao padroeiro São 

Lourenço, possui dois frescos muito 

antigos. 

Na freguesia existem duas unidades de 

turismo rural onde é possível recuperar 

energia: a Casa Pastoria Mourão e a 

Casa da Janela.

Em Secerigo encontra-se a Capela de 

São Frutuoso, o qual é celebrado a 16 

de Abril. Esta povoação foi referida por 

Camilo Castelo Branco na obra “Sexto 

casamento feliz”, onde se pode ler: “À 

entrada de Cerigo está uma fonte rente 

com o chão. Ao pé da fonte, emergindo 

o cântaro, estava uma grossa e corpu-

lenta moça, com a cabeça tosquiada, 

pés descalços, saia de tormentos curta 

pelo joelho, as pernas vestidas nuns 

canudos de lã hirta e negra, e sobre os 

ombros um mantéu de baeta escarlate. 

Perguntei-lhe se naquele povo have-

ria quem me desse agasalho por uma 

noite”.

Festas de S. Sebastião unem a população

A freguesia de Cerdedo mantém uma tradição comunitária secular, como foi certifi cada 

por um abade no longínquo ano de 1758. Trata-se da festa em honra de S. Sebastião, 

que a 20 de Janeiro de cada ano junta toda a população e ainda muitos descendentes que 

procuraram a sorte noutras terras.

A missa começa logo às 08h00, fi nda a qual decorre a procissão rumo à casa do juiz. 

Após a benção do do pão, da carne e do vinho pelo pároco, sob o Santo venerado à ca-

beça da mesa, tem início a refeição comunitária. 

A cada romeiro é depois ofertado um quarto de broa (cerca dum quilo) que, em casa, 

Cerdedo

será partilhado por toda a família e até 

animais. O pão santo – a mezinha – 

ajudará a proteger todos aqueles que 

o comem. A festa termina com o leilão, 

ao qual nunca falta um peito de porco, 

uma orelheira, meia dúzia de chouriças 

ou enormes broas de centeio.

Além da igreja matriz, onde tem início 

esta festa, a freguesia vive também 

os eventos comunitários na capela da 

Senhora do Monte, um pequeno templo 

numa zona planáltica, e na capela de 

Santo Amaro, construída em cantaria 

de granito com um cemitério no adro. 

A nível de património edifi cado devem 

ainda ser visitadas a Casa do Doutor, 

a Casa do Morgado e a Casa Martins, 

além do casario tradicional construído 

em granito e coberto a colmo.

A ponte românica e as alminhas são 

outros atractivos de uma ronda à qual 

não podem faltar os famosos moinhos 

de água, nas localidades de Cerdedo e 

Coimbró.
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Pinturas quinhentistas na igreja paroquial

A freguesia de Vilar ocupa um lugar na parte central do concelho, sendo paragem 

obrigatória para quem andar a visitar a zona de Barroso. Escondida na aldeia, entre 

casas típicas, encontra-se a igreja paroquial de Nossa Senhora da Guia, da qual não 

há certezas quanto à data da fundação: estima-se que tenha sido erigida entre os 

séculos XVI e XVIII. No interior destacam-se as pinturas quinhentistas, na parede 

fundeira da capela-mor e do altar colateral do lado da epístola, que foram restauradas 

em 2000 pelos Artistas de Braga.

No altar colateral está a pintura de Santo António, de hábito franciscano e com a cruz 

na mão direita e um livro aberto na esquerda, e de Santo Antão, com um bastão na 

mão direita e um livro fechado na esquerda, mas com o hábito dos agostinhos. É 

ainda possível ver, na parede fundeira da capela-mor, o busto de um terceiro santo, 

trajando um hábito negro, mas a legenda está ilegível.

Uma visita a Vilar não fi ca completa enquanto não se conhecer o povoado fortifi cado 

do Alto do Castro, também conhecido como Castelo dos Mouros. São três linhas de 

muralhas, justifi cadas pelas fracas condições naturais de defesa, num cabeço rochoso 

a leste da aldeia, que os historiadores apontam datar da Idade do Ferro, tanto mais 

que não se encontraram materiais de superfície.

Capelas evocam dimensão religiosa 

A devoção religiosa da população de Vilar 

é bem visível no carinho com que cuidam 

da igreja paroquial e das capelas de Nosso 

Senhor dos Milagres, recentemente restau-

rada e ampliada, e de S. Mateus.

O cruzeiro e o calvário são outros monu-

mentos que testemunham a religiosidade 

de Vilar, sendo ao mesmo tempo impor-

tantes manifestações de interesse histórico 

e arquitectónico.

É sabido que se come bem por terras do 

Barroso e Vilar não é excepção. Localizada 

em plena Estrada Nacional 311 encontra-

-se a Casa de Vilar, onde a arte culinária de 

aromas excelentes rende homenagem às 

ricas tradições gastronómicas da região. Da 

lista sobressaem a carne barrosã grelhada, 

o bacalhau na brasa e o cozido à barrosã, 

embora o cabrito, o cordeiro e as famo-

sas trutas do Beça também sejam muito 

procurados.

Vilar
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Gastronomia e alojamento

Dado o lugar central que ocupa no con-

celho de Boticas, Vilar apresenta-se como a 

solução ideal a nível de alojamento. A Casa  

da Eira Longa é uma unidade de turismo 

rural que mantém a estrutura arquitectóni-

ca de uma abastada casa de lavoura da 

região de Barroso, até por se tratar dum 

complexo construído antes de 1750 para 

servir de residência aos morgados de Vilar.

A Casa da Eira Longa dispõe de cinco quar-

tos (três duplos e duas suítes), ampla sala 

de estar, corte de ténis, piscina, parque 

infantil e adega regional.

a visitar
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Vestígios e tradições com séculos de história

O povoamento do território que corresponde à actual freguesia de Alturas do Barroso 

remonta a épocas ancestrais, tal como se pode comprovar pelos vestígios arqueológicos 

que se encontram espalhados pelas aldeias de Vilarinho Seco, Atilhó e Alturas do Barroso. 

O destaque destes tempos milenares vai para os castros do Coto dos Corvos e de Vila-

rinho Seco, também conhecido como Couto dos Mouros, sobre os quais ainda são conta-

das histórias e lendas.

Mais recente, nomeadamente de 1679, é a igreja paroquial, dedicada a Santa Maria 

Madalena, com nave única e sacristia. A fachada principal ostenta um portal rectangular, 

Alturas do Barroso

encimado por um óculo redondo que, 

por sua vez, é sobrepujado por um 

campanário com duas sineiras.

No interior destaca-se a riqueza da 

ornamentação e a porta da sacristia em 

estilo barroco, com grandes almofadas 

pintadas.

Merecem também visita as capelas 

de Sampaio, de Santa Margarida e 

de Santo Isidro. Um pouco por toda 

a freguesia encontram-se diversos 

cruzeiros e, no castro de Vilarinho Seco, 

estão as Alminhas.

Outros testemunhos da vivência comu-

nitária a apreciar são os relógios de sol 

e o forno comunitário.

Alturas do Barroso é também famosa 

pelas festas em honra do mártir S. 

Sebastião, que a 20 de Janeiro de cada 

ano reunem milhares de pessoas. O pão 

e vinho que se dava antigamente foi 

substituído pela feijoada, que este ano 

levou mais de 150 quilos de arroz e de 

300 quilos de feijão.

Universitários do Minho realizam sondagens em Batocas

Um grupo de alunos de arqueologia da Universidade do Minho esteve, em Julho, a realizar 

sondagens arqueológicas na denominada Estação Arqueológica das Batocas, que em con-

junto com as explorações mineiras do Poço das Freitas e do Brejo constituem o Complexo 

Mineiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva.

Sob orientação dos professores Luís Fontes e Carla Martins, os trabalhos tiveram como 

objectivo encontrar mais evidências que reforcem a importância do local onde outrora 

prosperou um complexo mineiro de exploração de ouro, devendo também servir de base 

a um trabalho mais amplo e aprofundado que conduzirá à requalifi cação e valorização de 

Estação arqueológica

todo o Complexo Mineiro Antigo do Vale 

Superior do Rio Terva, um dos mais im-

portantes locais de mineração aurífera 

na época romana.

Para além do estabelecimento de 

uma zona de protecção alargada, que 

garanta a preservação da envolvente 

paisagística, foi elaborado pela unidade 

de arqueologia da Universidade do 

Minho um programa para o desenvolvi-

mento de um projecto de requalifi cação 

e valorização do sítio e que mereceu a 

concordância do IGESPAR. Este progra-

ma contempla acções de conservação, 

realização de estudos e projectos, a 

construção de infra-estruturas e equi-

pamentos e ainda acções de divulgação 

e promoção do local.

O investimento previsto para implemen-

tação deste projecto é de cerca de 1,2 

milhões de euros, montante co-fi nan-

ciado por fundos comunitários através 

do Programa Operacional Regional do 

Norte “ON2”.
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Fiães do Tâmega
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Constituída pelos lugares de Fiães e Veral, 

a freguesia situa-se a 14 quilómetros da 

sede de concelho e apenas a nove da 

cidade de Lamego. Estende-se o seu ter-

ritório entre altos montanhosos e o vale 

profundo do rio Tâmega. Uma paisagem 

de grande beleza, que muitos já conside-

raram assustadora. É a povoação mais a 

sul do concelho. A fi sionomia actual de 

Fiães do Tâmega encerra duas realidades 

distintas: por um lado, o conjunto de casas 

antigas feitas de pedra, num povoamento 

de grande concentração, dando a sensação 

duma cascata; por outro, os recentes edifí-

cios de betão e cimento, que fornecem à 

aldeia uma fi sionomia mais moderna.

O nome da freguesia demonstra o seu 

povoamento muito precoce. O topónimo 

provém do português antigo e signifi ca 

vaso de barro ou almofi a. É um topónimo 

muito comum no Norte do País e aqui bem 

perto existem outras povoações com o 

mesmom nome. Para outros autores, no 

entanto, Fiães é um genitivo antroponímico 

de Ulfi la, de origem germânica.

Vasos de história

Ponte de arame decana é o ícone da terra

É na aldeia de Veral, uma das anexas da freguesia de Fiães do Tâmega, que se 

encontra uma obra de engenharia já extremamente rara no País: a ponte de arame. 

Esta estrutura, que liga Veral a Monteiro, foi inaugurada em 1936, com o auxílio da 

população de ambas as margens. É uma ponte pênsil que permitiu, nessa altura, fa-

cilitar o comércio entre as duas margens do Tâmega, sobretudo de gado, fruto, vinho 

e madeira. A construção em fi os de arame e a passagem em madeira envelhecida são 

atractivos que convidam os visitantes a olhar de cima para o rio Tâmega, proporcio-

nando uma paisagem única e deslumbrante. 

Na aldeia sede da freguesia, Fiães do Tâmega, torna-se necessário visitar a igreja 

matriz, cujo cura era apresentado em concurso pela coroa. Localizado no centro da 

freguesia, o edifício revela ainda um pormenor interessante: o campanário com o 

respectivo sino encontra-se ao lado do templo. 

A capela de Veral, consagrada a S. Martinho, é muito antiga. Apresenta uma planta 

rectangular, como a igreja matriz, mas a torre sineira alonga a fachada do edifício. A 

capela tem também um portal rectangular e no interior constam várias imagens pinta-

das no retábulo do altar-mor.

Igreja data de 1855

A igreja matriz de Fiães do Tâmega é uma 

construção de planta rectangular com 

torre sineira separada. Apresenta um 

portal rectangular encimado por óculo 

redondo e inscrições onde se lê a data 

de 1855, o ano provável da fundação. 

No interior destaca-se o tecto com a 

imagem de S. Martinho. 

O cultivo do linho, e derivamos neste 

momento para o artesanato e a etnografi a 

mais pura da freguesia, encontra ainda 

hoje vestígios numa tecelagem que se vai 

modernizando cada vez mais. O linho fez 

história nesta freguesia, como fez também 

noutros locais da região transmontana. 

Dantes, cobertores, mantas e colchas eram 

verdadeiras obras-primas das tecedeiras 

locais, hoje resumem-se à produção de 

meias, até porque a mão-de-obra já não 

abunda.

Linho ainda é tradição

a visitar
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Câmara recomenda medidas 
de poupança de água

A Câmara de Baião determinou, a 28 

de Julho. o reforço da capacidade de 

abastecimento de água da rede pública 

concelhia, como forma de enfrentar a 

escassez de água que se tem sentido 

em algumas zonas do concelho.

“Vamos reforçar a capacidade de abas-

tecimento do reservatório de Pousada, 

na freguesia do Gôve, pois tem sido 

esta a estrutura mais afectada pela 

falta de água”, defi niu o presidente da 

autarquia, José Luís Carneiro. 

Esta situação é provocada pelo con-

sumo excessivo de água, mas também 

pelo uso indevido. Nas últimas sema-

nas, o consumo de água rondava em 

alguns momentos do dia os 60 metros 

cúbicos por hora, o dobro do habitual.

O edil apelou ainda à “moderação e 

responsabilidade” dos munícipes na 

utilização de “um bem precioso como 

a água, cuja escassez afecta a rotina 

diária da população”.

Baião
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Digital analisado nas “Cumbersas an Mirandés” 

No próximo dia 21 de Agosto realizam-se mais umas “Cumbersas an Mirandés” sob o 

tema “o mirandês na era digital”. É importante salientar que este evento está inserido 

no III Encontro de Blogueres mirandeses, onde anualmente se juntam algumas dezenas 

de estudiosos que compartilham algumas ideias, opiniões e sugestões sobre a segunda 

língua ofi cial de Portugal na era digital.

Este ano, o encontro vai acontecer no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, Minas de 

Santo Adrião, e os participantes vão ter um dia cheio de actividades, desde palestras, 

animação musical, jogos tradicionais e uma visita guiada às minas de Santo Adrião. A 

Câmara de Miranda do Douro decidiu aliar-se a esta iniciativa com as Cumbersas an 

Mirandés, que vão na quarta edição. Estes eventos pretendem compreender a situação 

actual da lhéngua mirandesa através de pequenos encontros/discussões com todos os 

interessados da cultura, tradição e língua.

Miranda do Douro

Barragens só com investimentos no Alto Tâmega

Em reunião extraordinária da Assembleia Municipal, os 39 deputados aguiarenses aprova-

ram por unanimidade a “atribuição de compensações fi nanceiras aos municípios afectados 

pela construção das grandes barragens” e, nos equipamentos previstos para a região do 

Alto Tâmega, o território de Vila Pouca de Aguiar é dos mais envolvidos nos aproveita-

mentos hidroeléctricos do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães.

Os deputados municipais decidiram, a 23 de Julho, aprovar uma proposta em que é 

requerido um terço do valor da contrapartida fi nanceira entregue ao Estado com investi-

mentos a fazer na região do Alto Tâmega e que “a gestão seja feita pelos municípios sem 

intermediação de quaisquer agência de desenvolvimento regional”.

A Assembleia Municipal deliberou também a inscrição de 2,5% da energia produzida ao 

ano pelos respectivos aproveitamentos hidroeléctricos, bem como assegurar todas as 

condições para que as barragens permitam, com toda a segurança, um aproveitamento 

turístico nas áreas envolvidas. A proposta delibera ainda que o Estado e as empresas 

concessionárias assegurem o cumprimento das medidas que visam minorar os prejuízos 

junto das populações directamente atingidas e que integram os municípios com barra-

gens. 

A conclusão das barragens está prevista para 2018, têm um tempo útil de 65 anos e a 

concessão é da Iberdrola, que entregou ao governo cerca de 300 milhões de euros. 

Vila Pouca de Aguiar

Recriada a época das Cortes

Lamego regressou de novo ao coração 

do burgo para recriar, nas ruas em 

torno do castelo, a época em que secre-

tamente ocorreram as lendárias Cortes 

de Lamego. 

A recriação histórica, passados 869 

anos da sua realização na Igreja de 

Almacave, foi organizada pela Câmara 

de Lamego, com o apoio da Turismo do 

Douro, e enalteceu o nome da cidade 

secular de pergaminhos e monumentos 

históricos.

Lamego
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No dia 20 de Julho, Vila Real assinalou a 

passagem do 85.º aniversário da elevação 

à condição de cidade. Como já vem sendo 

hábito, a Câmara Municipal preparou um 

programa alusivo à efeméride.

As comemorações tiveram início no dia 15 

de Julho, com a realização dum concerto 

pela Orquestra do Conservatório Regional 

de Música de Vila Real, onde marcaram 

presença cerca de meio milhar de vilarea-

lenses.

No dia 20 de Julho, Dia da Cidade, as ses-

sões comemorativas tiveram início logo 

pela manhã, com a inauguração do Jardim 

de N.ª Sr.ª da Conceição, um espaço verde 

de lazer bem no coração da cidade. Ao iní-

cio da tarde, no auditório do Museu da Vila 

Velha, Elísio Amaral Neves, investigador e 

colaborador ligado ao Grémio Literário Vila-

-Realense, apresentou uma obra fotobio-

gráfi ca de Aureliano Barrigas, personagem 

intimamente ligado ao lançamento do Cir-

cuito Automóvel de Vila Real. Pelas 17h00, 

no Conservatório Regional de Música, tinha 

início a já habitual sessão de entrega de 

medalhas a cidadãos, entidades e institu-

ições que se destacaram em diversas áreas 

e contribuíram, de forma notável, para a 

elevação e projecção do nome de Vila Real, 

dentro e além-fronteiras.

As sessões comemorativas tiveram o encer-

ramento com o tradicional despique de 

bandas, no Jardim da Carreira, este ano 

colocando frente-a-frente as fi larmónicas 

de Mateus e Sanguinhedo.

Comemorados os 85 anos 
de elevação a cidade

Câmara recusa acordo proposto pela DREN

A Câmara de Carrazeda de Ansiães recusou o acordo de colaboração, proposto pela 

Direcção Regional de Educação do Norte, para o reordenamento da rede escolar do 

município, tendo em visto o ano lectivo de 2010-2011. O Executivo discordou dos 

termos propostos e impõe como condição que o Ministério da Educação assegure, em 

todos os anos lectivos, todos os encargos com os alunos que venham a utilizar o Cen-

tro Escolar da sede do município.

Esta tomada de posição foi o ponto mais visível da reunião efectuada a 16 de Julho, 

na qual, entre outros pontos, foi aprovada por unanimidade a renovação, por um ano, 

das equipas de intervenção permanente, resultado da parceria com a Associação Hu-

manitária e com a Autoridade Nacional da Protecção Civil.

Entregue nova fase do incentivo à natalidade

A Câmara de Ribeira de Pena, a 3 de 

Agosto, procedeu à entrega de 59.200 

euros a 104 famílias do concelho, referen-

tes ao pagamento faseado do incentivo à 

natalidade. No distrito de Vila Real, o mu-

nicípio é aquele que mais paga por mês de 

subsídio de natalidade, visando estimular o 

próprio rejuvenescimento do concelho e o 

combate à desertifi cação.

Esta iniciativa foi adoptada há cerca de 

quatro anos pela autarquia e tem na gé-

nese o interesse do município em con-

tribuir para uma densidade demográfi ca 

mais consistente, surgindo assim a decisão 

de atribuir mensalmente 200 euros a todas 

as crianças nos seus primeiros anos de 

vida.

Vila RealCarrazeda de Ansiães

Ribeira de Pena
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O ON.2 – O Novo Norte acaba de lançar dois concursos  de fi nanciamento comunitário, 

com 20 milhões de euros, para apoiar iniciativas de efi ciência energética em equipamen-

tos de uso público: um é dirigido a instituições particulares de solidariedade social e asso-

ciações desportivas com utilidade pública; o outro é destinado a municípios, associações 

de municípios e áreas metropolitanas, a empresas públicas municipais, intermunicipais e 

metropolitanas e a serviços municipalizados.

Os concursos decorrem até 29 de Outubro e seguem os objectivos da “Estratégia Nacional 

para a Energia 2020”, nomeadamente no que respeita à utilização racional de energia 

e à efi ciência ambiental de equipamentos sociais, com destaque para aqueles em que o 

consumo de energia é mais elevado. Das acções que serão apoiadas distinguem-se, por 

exemplo, a instalação de isolamento térmico para necessidades de aquecimento/arrefeci-

mento, de iluminação eléctrica para redução do consumo de electricidade ou de sistemas 

de produção de energia térmica com base no aproveitamento de biomassa.

O ministro da Economia, Vieira da Silva, 

inaugurou a 5 de Julho o Centro Escolar 

de Oliveira do Bairro. O projecto foi 

promovido pelo município e conta com 

um investimento de cerca de 2 milhões

e 300 mil euros, sendo cerca de 1 mi-

lhão e 300 mil euros comparticipados 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-

mento Regional através do programa 

Mais Centro.

O centro escolar constitui-se como um 

projecto de referência e como uma 

mais-valia para o concelho, permitindo 

um marcante aumento da qualidade 

em termos de conforto e acesso a 

respostas específi cas e em termos de 

segurança. As novas instalações vêm 

permitir o acesso dos alunos a salas de 

aula mais adaptadas às necessidades, 

particularmente no que concerne à uti-

lização dos meios informáticos e à re-

alização de actividades experimentais, 

com salas específi cas, por exemplo, 

para a educação plástica. Os alunos vão 

ainda poder contar com uma biblioteca 

escolar, uma sala de informática, uma 

sala polivalente, refeitório e cozinha. 

O ministro da Economia, da Inovação e 

do Desenvolvimento presidiu também, 

a 27 de Julho, à sessão de assinatura 

de 12 contratos de concessão de incen-

tivos às empresas de turismo da Região 

Centro,co-fi nanciados pelos programas 

Mais Centro e Compete.

Estes projectos representam um inves-

timento total de cerca de 49 milhões de 

euros, tendo uma comparticipação do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-

gional de cerca de 31 milhões de euros.

CCDR-Norte CCDR-Centro
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O Programa Operacional Regional do Norte (“ON.2 - O Novo Norte”) organiza no próximo 

dia 2 de Agosto, pelas 15h00, no Governo Civil de Vila Real, um acto público de assinatu-

ra dos contratos de investimento com incidência no Douro e Trás-os-Montes.

Em causa está a viabilização de um conjunto de fi nanciamentos relativos à reabilitação 

de oito zonas mineiras e extractivas desactivadas com potencial perigo de contaminação, 

a 15 intervenções de melhoria da cobertura ou modernização da rede de equipamentos 

desportivos no Douro e Trás-os-Montes, à aquisição de dispositivos de protecção indi-

vidual das corporações de bombeiros no distrito de Vila Real, assim como a operações de 

regeneração urbana.

Participam deste acto o presidente da CCDR-N, Carlos Lage, os gestores do ON.2, Carlos 

Duarte e Mário Rui Silva, o governador civil de Vila Real, Alexandre Chaves, assim como 

diversos presidentes de municípios do Douro e Trás-os-Montes e das demais entidades 

promotoras dos investimentos. Após o acto, será realizada uma visita à escola primária 

e jardim-de-infância de Araucária, em Vila Real, objecto de um investimento promovido 

pelo município e comparticipado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional atra-

vés do “ON.2 – O Novo Norte”. 

Investimentos para melhorar segurança em antigas zonas mineiras

Concursos de 20 milhões de euros para reforçar efi ciência energética Novo Centro Escolar melhora 
ensino em Oliveira do Bairro

Protocolo concede incentivos 
a empresas de turismo
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Por Fernando Afonso, 

coordenador técnico da Câmara Municipal de Ribeira de Pena

O Código dos Contratos Públicos é um diploma que regula duas grandes matérias: a 

formação e a execução de contratos públicos, isto é:

a) por um lado, diz como é que os contratos públicos podem ser celebrados, ou seja, 

estabelece as regras dos procedimentos que dão origem a um contrato público;

b) por outro lado, disciplina, umas vezes de forma imperativa, outras vezes de forma 

supletiva, aspectos muito importantes da execução do contrato, nomeadamente as 

obrigações e os poderes das partes, o incumprimento, a modifi cação do contrato, etc.

A fase da formação do contrato decorre desde que é tomada a decisão de contratar 

até ao momento em que o contrato é celebrado. 

A fase da execução do contrato decorre da celebração do contrato em diante.

O Código efectua a transposição das Directivas nºs 2004/17/CE e 2004/18/CE, (am-

bas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março) e codifi ca as regras, até 

então, dispersas pelos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (empreitadas de obras públicas)

b) Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (aquisições de bens e serviços)

c) Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto (empreitadas e aquisições no âmbito dos 

sectores especiais)

d) Vários outros diplomas e preceitos avulsos relativos à contratação pública

Depois desta breve introdução, convém defi nir os principais objectivos deste Código 

dos Contratos Públicos, a saber: maior efi ciência na contratação pública; desburoc-

ratização; desmaterialização e simplifi cação de procedimentos; redução dos prazos 

procedimentais; garantia de maior rigor no acompanhamento e monitorização dos 

procedimentos da contratação pública; controlo da despesa pública.

Ao nível da efi ciência, parece-me que o CCP (Código dos Contratos Públicos) veio sem 

dúvida introduzir alterações signifi cativas, na medida em que todos os intervenientes, 

administração e adjudicatários são chamados a introduzir mecanismos que lhes per-

mitam atingir os seus objectivos com maior efi cácia, num menor espaço de tempo e 

com custos mais reduzidos;

Ao nível da desburocratização, ou da simplifi cação procedimental, importa referir que 

com a entrada em vigor do Código o objectivo fi nal, ou seja a execução de um con-

trato público é atingido   

Ao nível da desmaterialização e simplifi cação de procedimentos, importa referir a 

diminuição de procedimentos, a uniformização das regras procedimentais, a elimi-

nação do acto público de abertura de propostas, a entrega apenas dos documentos de 

habilitação por parte da fi rma adjudicatária, a introdução da fi gura do ajuste directo 

simplifi cado no caso da aquisição de bens e serviços e a introdução do concurso pú-

blico urgente. 

Ao nível da redução de prazos verifi cou-se que o prazo para a apresentação de can-

didaturas e ou de propostas reduziu signifi cativamente, hoje é possível efectuar um 

concurso público (urgente) em pouco mais de 24 horas.

Com a entrada em vigor do Código dos Contratos dos Públicos e com a obrigatorie-

dade de utilização das plataformas electrónicas por parte das entidades adjudicantes, 

assistimos a uma garantia de maior rigor, de acompanhamento e monitorização dos 

procedimentos de contratação pública, permitindo a todos os intervenientes, adminis-

tração e fi rmas adjudicatárias poderem acompanhar e intervir no processo em tempo 

real. Estas plataformas disponibilizam toda a informação e consulta quer da parte da 

administração aos concorrentes, quer destes à administração. A consulta online das 

candidaturas e das propostas, as comunicações e notifi cações que são feitas por via 

electrónica. Ainda ao nível deste objectivo convém referir que para além da simplifi -

cação procedimental, a imparcialidade e a transparência das decisões de adjudicação 

saem reforçados para além do favorecimento da concorrência.

Este artigo continua na próxima edição.

Menos procedimentos e maior rapidez Património a explorar

Santa Marinha é uma das 

sete freguesias do concelho 

de Ribeira de Pena. É a ter-

ceira mais populosa e com 

um riquíssimo património 

Contratação pública Santa Marinha
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cultural ainda por explorar. A freguesia tem 

todas as condições para se desenvolver em 

todas as áreas: social, desportiva, cultural 

e económica.

É nesta freguesia que se encontra a padro-

eira do concelho, a Senhora da Guia, sita 

na Fonte do Mouro, um lugar que acolheu 

vários feitos históricos, que estão a ser 

estudados, para além de ser um miradouro 

privilegiado sobre o vale do Tâmega e so-

bre a vila de Ribeira de Pena.

Sobre a capela de Nossa Senhora da Guia, 

à volta da qual se concentram todas as 

festividades, reproduzimos parte duma 

resenha histórica publicada num pros-

pecto editado em 15 de Agosto de 1954. 

Reza assim: “É uma formosa construção 

dos começos do século XVIII, edifi cada a 

expensas de dois beneméritos ribeirape-

nenses (…). Ambos militaram com distinção 

nas guerras do tempo, e de comum acordo, 

resolveram fazer uma Capela para Nossa 

Senhora da Guia (...)”.

Talvez este seja o lugar da freguesia mais 

importante e onde poderá haver um pólo 

de desenvolvimento e uma marca turística 

capaz de a catapultar. Mas, para além deste 

lugar, muitos outros tem esta freguesia 

com riqueza cultural e dignos de se visitar, 

como a capela da Granja Velha, onde 

Camilo aprendeu latim, e a Ara a Júpiter, 

na Igreja Matriz, entre outros.

O santuário da Senhora da Guia é, sem 

dúvida, um diamante por lapidar, também 

porque o grande Camilo escreveu o terceiro 

conto que fi gura nos “Doze Casamentos 

Felizes” e que se passa entre Viela e a Se-

nhora da Guia. Contos que revelam a vida 

e a grande alma deste povo e um aliciante 

ainda maior para se partir à descoberta 

deste pequeno grande concelho.

opinião
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Sendim
Miranda do Douro
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