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Software autárquico
POCAL - Plano Oficial
de Contabilidade das Autarquias Locais
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A aplicação que disponibilizamos foi desenhada e pensada
nos utilizadores com maior dificuldade no domínio dos
meios informáticos. Nesse sentido a aplicação é de fácil
manuseamento e intuitiva, tal como comprovam os muitos
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Sites administráveis

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, nomeadamente:
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c) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.
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fundamentos desta publicação. Há ainda quem diga que “ninguém lê estas coisas” ou
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nossa revista permite que cada freguesia tenha a sua voz e não dependa de ninguém
para mostrar o que tem de melhor. Nós, os que trabalhamos com o Poder Local, gostamos de conhecer os caminhos que percorremos no dia-a-dia. Haja também vontade
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Castelãos

Peredo

Ocupação de tempos livres dá vida à primária

II Feira do Azeite e da Caça
teve lugar na freguesia

A escola primária de Castelãos voltou a ter vida neste Verão. Decorreu numa das salas de
aula deste edifício de ensino um pequeno curso de ocupação de tempos livres, intitulado

Decorreu de 17 a 19 de Setembro a II

“Agosto 2010”, sob a responsabilidade da formadora Maria do Céu e com o total apoio da

Feira do Azeite e da Caça. Estes dois

Junta de Freguesia. A formadora e os formandos estão de parabéns, pois conseguiram

produtos de excelência do concelho de

transformar uma simples sala de aulas num magnifico atelier de pintura e artes plásti-

Macedo de Cavaleiros tiveram lugar de

cas. A Junta de Freguesia está sempre disponível para apoiar este tipo de actividades,

destaque no evento que, este ano, se

pois, além das crianças terem uma ocupação em tempo de férias escolares, acabam por

realizou em Peredo.

aprender e realizar trabalhos magníficos, como pode ser consultado na galeria de fotos

Além da mostra de produtos regionais,

disponível no sítio oficial da Junta.

o programa do certame incluiu também
sessões de prova de azeite e de vinho,
animação musical, um roteiro museológico e dois seminários que abordaram
os problemas e didácticas ligadas à
produção olivícola e gestão cinegética.
A inauguração da II Feira do Azeite e da
Caça contou com a presença de diversas individualidades, tanto mais que, no
mesmo dia, ia decorrer a abertura do
“II Encontro de Proprietários, Caçadores e Gestores de Caça”, no Convento
de Balsamão.
Na sessão de abertura foram discutidos
os tópicos “gestão de zonas de caça” e
“a caça em Portugal”.
No domingo à tarde, na Escola Primária
de Peredo, decorreu o seminário “a
oliveira e o azeite em Trás-os-montes”,
em que especialistas da Direcção
Regional de Agricultura e Pescas, do
Instituto Politécnico de Bragança, da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro e da Associação de Olivicultores
de Trás-os-montes e Alto Douro discuti-

Ala

ram o “olival” e “doenças e produtos do
olival”.
A II Feira do Azeite e da Caça foi

Mais serviços ao dispor da população

organizada pela Junta de Freguesia

A freguesia de Ala disponibiliza o Gabinete de

e da Câmara Municipal de Macedo de

Apoio ao Cidadão para prestar atendimento

Cavaleiros.

geral ao público, como serviços ctt (correios), contabilidade autárquica de regime
simplificado, elaboração de orçamento e plano
de actividades, elaboração de mapas INE,
inventário, organização de todo o ficheiro e
arquivo existente, elaboração de candidaturas
e projectos relacionados com financiamentos
estatais e fundos comunitários, processamento
de salários, gestão financeira da Junta, gestão
dos cemitérios, registo e licenciamento de
canídeos, recenseamento eleitoral, elaboração
de ofícios, actas, declarações e outros documentos, apoio ao preenchimento do IRS e
todo o tipo de pagamentos, bem como apoio
ao espaço internet, entre outros.
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Corujas

Talhinhas

Emigrantes em grande número na festa de S. Tiago

Produtor Luís Reis com três vitórias
no concurso de raça mirandesa

Mais uma vez se realizou a festa anual em honra de S.Tiago. Como sempre, correu
tudo muito bem, com muita alegria e diversão. Os nossos emigrantes e todos os

O Concurso Concelhio de Bovinos de Raça

habitantes de Corujas participaram em grande número na nossa festa. Para aqueles

Mirandesa de 2010 decorreu no dia 11 de

que estavam de partida ficaram os desejos de uma boa viagem e para aqueles que

Setembro em Gralhós, na freguesia de

não nos puderam visitar este ano fica a foto do evento.

Talhinhas. O evento foi organizado pela

Refira-se ainda que foram colocados as novas placas de sinalização e indicação, com a

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros

Freguesia de Corujas a dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam.

e Organização de Produtores Pecuários,
em colaboração com a Junta de Freguesia
de Talhinhas, Associação de Criadores de
Bovinos de Raça (ACRB) Mirandesa e a orientação técnica dos Serviços de Veterinária
da Região Norte e da Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte.
O concurso tem como objectivo estimular
e orientar os criadores de animais de Raça
Mirandesa, para a obtenção de carne de
qualidade superior. Ao certame só puderam
concorrer animais pertencentes ao concelho de Macedo de Cavaleiros e devidamente
inscritos no Livro Genealógico dos Bovinos
de Raça Mirandesa.
O júri de classificação foi nomeado pelos
Serviços de Veterinária da Região Norte e
pela ACRB Mirandesa, tendo sidos premiados os melhores exemplares dum total de
oito secções. Foi ainda atribuído um prémio
de presença, no valor de 20 euros, a todos

Talhas
Capela de S. Sebastião em obras

os criadores de animais que não tenham
obtido qualquer prémio.
O produtor Luís Manuel Choupino Reis
foi o grande vencedor, com três vitórias,
outros tantos segundos lugares e ainda três

A Junta de Freguesia de Talhas continua a realizar as obras de renovação e requali-

terceiras posições. O produtor José Fran-

ficação da Capela de S. Sebastião – Casa da Ressurreição de Talhas. A intervenção

cisco Martins arrecadou um prémio para a

visa a demolição e reconstrução dos muros envolventes, a reconstrução da escadaria

freguesia com um triunfo na categoria de

e a construção dum acesso para pessoas com mobilidade reduzida. A obra está a ser

novilhos sem desfecho.

realizada pela empresa “Nuno Santa Maria Bagueixe”, tendo-lhe sido adjudicada em
Assembleia de Freguesia após concurso público.

5

freguesias

revista.jfreguesia.com

Justes

Alturas do Barroso

Terreno cedido à Fábrica da Igreja

Festas de Santa Ana animam
primeiro domingo de Agosto

A Junta de Freguesia assinou um protocolo de acordo de cedência de terreno com a
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Justes, terminando um processo iniciado há
mais de uma década.
“Em reunião da Assembleia de Freguesia de 1995, a Junta comprometeu-se a ceder o
terreno à comissão da Fábrica da Igreja, mas tal nunca acabou por ser concretizado.
Entendemos que devíamos reparar essa situação e assinou-se o protocolo, terminando
um processo que os anteriores executivos não haviam concluído”, recorda Óscar Monteiro,
presidente da Junta.
O contrato entre as duas entidades prevê a cedência, por tempo indeterminado, de um
terreno no Santuário de Nossa Senhora de Lurdes, bem como do direito de utilização
desde que para fins de utilidade religiosa. Em contrapartida, a Fábrica da Igreja assume
as responsabilidades e encargos inerentes à utilização, manutenção e gestão do terreno,
só podendo ceder a posição a terceiros mediante autorização da Junta de Freguesia.

As festas de Santa Ana animaram a
freguesia durante dois dias. O evento
começou a 31 de Julho, mas o dia
principal foi o primeiro domingo de
Agosto, começando com a alvorada de
morteiros e a arruada com a Banda
Musical de Rebordoado. Seguiu-se a
missa solene e a procissão em redor
da aldeia. A tarde teve música gravada
e chegas de bois, com o agrupamento
Alfa Music a anima o baile da noite, isto
antes do fogo-de-artifício marcar o fim
das festividades.

Bobadela
Associação Recreativa
comemora 16.º aniversário
A Associação Recreativa e Cultural de
Bobadela comemorou, a 8 de Agosto,
o 16.º aniversário. Para festejar este
dia, tal como vem sendo hábito, a Associação organizou uma série de jogos
populares, nos quais participou um
grande número de associados e populares, numa tarde de boa disposição
passada junto à sede da Associação,
localizada na antiga escola primária. Ao
final da tarde realizou-se a entrega de
prémios e um lanche-convívio.
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Atei

Alvadia

Fecho de escolas motiva providência cautelar

Reservatórios de água
em obras de conservação

A comunidade de Atei manifesta-se contra o encerramento das escolas do Ensino
Básico da freguesia, após abaixo-assinado entregue na autarquia, incluindo dos

Após um verão um pouco conturbado no

representantes com assento na Assembleia de Freguesia. A 10 de Setembro, a Junta,

que se refere ao abastecimento público

através de comunicado afixado em locais públicos, intentou uma providência cautelar,

de água no lugar de Alvadia, a Junta de

que deu já entrada no Tribunal Administrativo.

Freguesia e o município de Ribeira de Pena

A Câmara Municipal de Mondim de Basto comprometeu-se junto dos encarregados de

decidiram proceder a obras de conservação

educação a cumprir com o estipulado na Carta Educativa do concelho, reestruturando

dos reservatórios (antigos) quer do lugar

a freguesia no Centro Escolar de Atei. Mas nada disso aconteceu e os encarrega-

de Alvadia, quer do lugar de Lamas com

dos de educação sentem-se enganados, considerando que o presidente da Câmara,

o intuito de melhorar a capacidade de

Humberto Cerqueira, tomou “uma posição unilateral” de encerrar as duas escolas do

amazenamento deste bem tão precioso. As

ensino básico de Atei e, desta forma, “à revelia” dos pais, transferindo as crianças

obras passam essencialmente pela limpeza

para o novo Centro Escolar da sede do concelho. Isto porque a autarquia socialista, de

e picagem dos rebocos interiores, bem

acordo com as orientações da DREN, optou por rever o programa funcional do Centro

como pela colocação de novos rebocos

Escolar de Mondim de Basto, aumentando o número de 10 para 13 salas através da

com a associação de hidrófugos para o

alteração do uso de alguns compartimentos, nomeadamente a sala e o gabinete de

efeito. Serão também substituídas todas as

trabalho de professores, secretaria, gabinete de director e duas salas de actividades.

canalizações interiores e exteriores desde o

Os encarregados de educação manifestam-se determinados nas intenções, conside-

reservatório até à captação.

rando que a população “é prejudicada” com o encerramento das escolas e asseguram

Outra obra em curso é a requalificação do

que os alunos, na abertura do ano escolar, apresentar-se-ão nas escolas de Atei e”

principal acesso a Lamas. O pavimento em

nunca no Centro Escolar de Mondim de Basto”.

semipenetração, colocado há cerca de 15

A freguesia concentra um potencial populacional que permite deter 20 por cento

anos, encontrava-se muito degradado e

de todos os alunos do pré-escolar (PE) e ensino básico do concelho. Actualmente

último Inverno tornou a via quase intran-

encontra-se a funcionar a EB1 da Parada e a EB1 da Praça, cada qual com mais de 21

sitável. Neste sentido, a Junta de Freguesia

alunos, respeitando os requisitos impostos pelo Ministério da Educação (ME). No total,

de Alvadia e o município decidiram

as duas escolas têm cerca duma centena de crianças nos pré-escolar e primeiro ciclo.

proceder à requalificação deste acesso,

Os encarregados de educação ainda esperam por uma resposta da DREN a uma ex-

dotando-o de rede de saneamento básico,

posição enviada em Julho, dando conta do “mal-estar” com o fecho da escola de Atei.

rede de abastecimento público de água,

Na última Assembleia de Freguesia, os autarcas locais equacionaram apresentar a de-

drenagens de águas pluviais e dum novo

missão, situação que ainda não se verificou, malgrado a Câmara tenha já contratuali-

pavimento betuminoso.

zado com o ME o fecho das escolas de Atei. Aguardam um “recuo” da autarquia a fim

Já os eixos da via de acesso à freguesia e

de evitar o fecho dos estabelecimentos e, simultaneamente, uma eventual demissão

da ligação Alvadia-Macieira vão ser pin-

dos autarcas e consequente realização de eleições intercalares. Além disso, a trans-

tados por uma empresa contratada pela

ferência dos alunos de Atei para o Centro Escolar de Mondim implica uma despesa

Câmara de Ribeira de Pena.

mensal de 1.250,00 euros, situação que vem agravar as despesas do município.
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Panchorra

Chave

Aprovado o regulamento do cemitério

Jovens em acção solidária

Já está disponível no site oficial da Junta o

O Grupo de Jovens de Chave, constituí-

regulamento interno do cemitério. O documen-

do por cerca de 20 metros, promoveu

to foi apresentado na Assembleia de Freguesia

uma iniciativa de solidariedade du-

realizada a 19 de Setembro de 2010, tendo

rante a Semana Cultural de Chave. Os

sido aprovado por unanimidade.

elementos da associação recolheram,
principalmente, vestuário, alimentos
e brinquedos, com todo o material a
ser distribuído por diversas entidades.
O vestuário e o calçado, para além de
outros assessórios de adulto, foram
entregues à AICIA, enquanto o material de tamanho infantil foi atribuído
à UNICEF. Os bens alimentares foram

Feirão

direccionados para o Banco Alimentar.

Protocolo para as festas de Santa Luzia
A Junta de Freguesia apoiou as festividades
em honra de Santa Luzia, realizadas entre 5
e 8 de Agosto, suportando 20 por cento dos
custos organizativos. Está assumido ainda o
compromisso de contribuir com igual montante
nas celebrações do próximo ano.
A nível de obras, refira-se que as condutas
de água junto ao tanque da povocação foram
renovadas, de forma a diminuir a perda deste
líquido tão precioso. Os canos existentes
apresentavam-se bastante degradados, possuindo já muitas emendas.
Foi também realizada mais uma operação

Canelas
Semana cultural foi “a melhor”

periódica de limpeza das ruas da freguesia.
Os caminhos vicinais e os arruamentos foram

A 10.ª edição da semana cultural de

limpos e lavados, melhorando a circulação.

Canelas, que ocorreu em meados de
Setembro, registou um aumento de
participantes e de actividades. “Conseguimos, durante uma semana inteira,
ter quase sempre casa cheia, o que é
muito bom para uma freguesia que,

Felgueiras

apesar de estar em crescimento, é

Candidatura a projecto do IEFP

afirmou o presidente da Junta, Joaquim

pequena em termos populacionais”,
Cunha, num balanço da iniciativa para o
jornal “Discurso Directo”.

A Junta de Freguesia apresentou uma candidatura ao IEFP, denominada Contrato Emprego-Inserção+, que abranje os desempregados
inscritos no Centro de Emprego que estejam
a receber o Rendimento Social de Inserção.
Assim, a 16 de Agosto, começou a trabalhar
para a freguesia de Felgueiras, pelo período
dum ano, um beneficiário que se encontrava
desempregado e abrangido pelo CEI+.
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Parada

Palaçoulo

Apresentado o livro “Os rios também choram”

Quatro instrumentistas franceses
no Circuito de Música ao Vivo

O livro “Os rios também choram”, da autoria de Carlos Alberto Ferreira Afonso, foi
apresentado a 1 de Setembro na Casa da Cultura, em Alfândega da Fé. Esta obra

A freguesia de Palaçoulo vai ser um dos

versa sobre os rios Vizela e Sabor.

palcos do Circuito de Música ao Vivo,

O autor nasceu na freguesia de Parada em 1 de Janeiro de 1962. Frequentou o

no dia 15 de Outubro, estando prevista

ensino primário na escola primária da terra natal concluiu os estudos preparatório e

a presença dos L´Herbe Folle, quatro

secundário em Vinhais e Bragança. Licenciou-se em Humanidades pela Faculdade de

franceses multi-instrumentistas. Do jazz

Filosofia de Braga da Universidade Católica e, actualmente, é professor de Português

ao klezmer, da chanson française ao rock,

e Literatura Portuguesa na Secundária de Fafe.

tudo se entrelaça num caldeirão de músicas

De entre muitas iniciativas e actividades em que tem participado, ao longo da vida, a

que emana uma forte poção.

escrita tem assumido um papel de destaque: é colaborador assíduo do jornal Povo de

O circuito volta a unir Portugal e Galiza,

Fafe, participa com variados artigos noutras revistas e jornais da região, coordenou,

através de uma alargada rede de espaços

juntamente com a professora Graça Gomes, a Colectânea Momentos e é o autor do

que abrem portas à música que se faz, em

Roteiro Camiliano em Fafe, edição da Câmara Municipal de Fafe. É, também, Director

cada caso, além do Minho.

da Revista Con-Vida, publicação da Escola Secundária de Fafe.

De 22 de Setembro a 18 de Dezembro,
durante 13 fins de-semana, o programa
apresenta 69 concertos de 25 grupos em
22 espaços de música ao vivo, constituindo-se como a maior rede de música ao vivo
da Península Ibérica.
Em território português, o OuTonalidades
alarga a sua rede que, nesta edição, se
estende a 15 espaços de música ao vivo
por todo o País, em 11 distritos, literalmente de Norte a Sul. Este é também o
terceiro ano da cooperação entre o OuTonalidades e Rede Galega de Música ao Vivo,
circuitos congéneres dos dois lados da fronteira, proporcionando agora a presença de
cinco grupos portugueses na Galiza e cinco
grupos galegos em Portugal, num total de
36 concertos em regime de intercâmbio
luso galaico, de géneros que vão do jazz
ao tradicional, do rock ao fado, do ska
aos blues, do experimental às músicas do
mundo.

Peredo da Bemposta
Disponibilizado vídeo da Festa das Vindimas
A Junta de Freguesia está a disponibilizar, no site oficial, um vídeo da Festa das
Víndimas, realizada a 18 de Setembro pela
Associação Cultural e Recreativa de Peredo
da Bemposta. A animação da festa, após
o lanche-convívio, ficou entregue a João
Teclas.
A Junta de Freguesia e a Associação
agradecem publicamente ao autor das filmagens, professor Almendra, pela disponibilização do vídeo.
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Macedo de Cavaleiros
Terrenos férteis e património ambiental de valor ímpar
em pleno coração da região de Trás-os-montes
Macedo de Cavaleiros pode ser um concelho jovem, com pouco mais de 150 anos de
existência, mas detém um vasto número de freguesias, nomeadamente 38, agrupando
um total de 67 localidades. Com mais de metade da população (segundo os Censos de
2001) ligada à actividade terciária e cerca de um quinto no sector secundário, a ruralidade mantém-se como uma forte componente social, com um quinto da população a
trabalhar ainda na agricultura.
As condições climáticas dum território a uma altitude média de 600 e 700 metros, a
existências de serras a Norte (Nogueira), no Centro (Ala e Cubo), a Sul (Bornes) e a Este
(monte de Morais) e a fertilidade dos solos dotam estas terras de características ímpares
para a produção de excelentes vinhos, cereais, carne de bovino, ovino e caprino, azeite e
castanha.
Aliás, a toponímia lembra que, em português medieval, “macedo” era a terra fértil para
maçãs. A parte “de Cavaleiros” refere-se aos vários nobres desta terra que se distinguiram em várias alturas da nossa História, com destaque para Martim Gonçalves de Macedo, que na batalha de Aljubarrota (1385) salvou o Mestre de Avis, futuro rei D. João I.

“Ouro verde“ é fundamental
na dieta mediterrânica

A localização estratégica no contexto regional, enquanto cruzamento das rotas mais
importantes de Trás-os-montes, permitiram ao concelho desenvolver-se durante o século
XX, sobretudo com os retornados que aqui se fixaram após a Descolonização.
Macedo de Cavaleiros é ainda, em parte, constituinte da Rede Natura 2000, com a particularidade única em Portugal do Maciço de Morais, considerado o “umbigo do mundo”
pelos geólogos, dada a especificidade da sua formação. São características tão únicas
que permitem albergar um ecossistema extraordinário, de entre o qual se relevam várias
plantas raras.
Outra mais-valia ambiental é a paisagem protegida da Albufeira do Azibo, uma obra feita
entre 1980 e 1982 que veio demonstrar a possibilidade do Homem intervir no Meio sem
o destruir e potenciando-o como local turístico de eleição, apresentando duas das praias
fluviais de mais alta qualidade em Portugal.

É nos olivais de Macedo de Cavaleiros que
têm origem alguns dos melhores azeites do
mundo, com o “ouro verde” transmontano
a ser cada vez mais distinguido em diversos
palcos.
Parte fundamental da dieta mediterrânica, o
azeite é uma fonte de gordura monoinsaturada e contém ómega 3, reduzindo o mau
colesterol e o nível de pressão arterial. A
vitamina E, também presente, é um potente
antioxidante, havendo ainda as ligninas,
substâncias que reprimem precocemente as
mudanças de células cancerígenas. O azeite
favorece a mineralização óssea, combate
o envelhecimento dos tecidos e órgãos em
geral, contribui para o bom funcionamento da
vesícula biliar e restante aparelho digestivo
e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares,
alguns tipos de cancros e diabetes.
Supõe-se que o azeite teve origem no Oriente
Médio há 5 mil anos, pelos persas. Oferenda
habitual para os deuses, teve um valor comercial sempre elevado, pelo que foi dos primeiros produtos portugueses a ser exportado.
Resistente à seca e de fácil adaptação aos
terrenos pedregosos, a oliveira era uma árvore
predestinada a florescer em Trás-os-montes.
Com o País a produzir cerca de 40 mil toneladas de azeite por ano, com características
diversas, tornou-se essencial preservar a
qualidade do “ouro líquido”, tendo sido criadas
cinco áreas com Denominação de Origem Protegida: Trás-os-Montes, Ribatejo, Norte Alentejano, Moura e Beira Interior. Para merecer
a designação, o azeite tem de respeitar a
variedade de azeitonas e o processo de fabrico
típico da região.
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Arcas
Património que resiste ao passar dos séculos
A freguesia que outrora teve o nome de Santa Catarina d’Arcas chegou a ser vila e
recebeu foral de D. Dinis em 1284, mas o povoamento dos lugares é bem mais antigo,

Turismo rural em solar joanino

como o provam os vestígios pré-históricos existentes em Nozelos. Esta aldeia, vista ao
longe, apresenta ainda os contornos de um antiquíssimo povoado.

Na freguesia existe um solar do século XVII

A igreja matriz destaca-se entre o património edificado, embora não tenha qualquer

adaptado para turismo rural. O edifício, em

riqueza artística que a valorize. Dedicado a Santa Catarina de Alexandria, o templo foi

estilo barroco joanino, foi mandado cons-

restaurado recentemente e encontra-se em muito bom estado de conservação.

tuir pela família Pessanha, descendente do

De maiores dimensões é a igreja de Nozelos, monumento do século XVII ou mesmo

genovês Manuel Pessanha, que veio para

do anterior. O edifício, possui alguns mimos de talha renascentista nos três altares,

Portugal no reinado de D. Dinis para ensi-

necessita de ser restaurado a breve prazo.

nar aos portugueses a arte de navegar. É

É também na aldeia de Nozelos, que com Arcas e Mogrão constituem a freguesia, que

de planta rectangular transversal, com por-

se encontra o Pelourinho. Construído provavelmente no século XIV, está à guarda de

tal axial coroado por escudo armoriado, no

Alberto Ramos e irmã depois de, em 1991, um acidente o ter partido.

centro de frontaria equilibrada e simétrica

As capelas de Nosso Senhor dos Passos, de Santa Rita e de Santo António também

e fenestração com molduras decoradas.

merecem uma visita, bem como os Santuários do Senhor do Cerro e do Divino Senhor

Possui capela com retábulo-mor em talha

dos Passos, o Cabeço dos Mouros, a Fonte de Meles e a ponte de Nozelos.

rocaille em tons de dourado, azul e encarnado, enquanto o jardim é único em Portugal por apresentar quatro “cazarelhas”.
O Solar das Arcas coloca à disposição um
quarto de casal com banho privativo, sala
de jantar, biblioteca e capela, dois apartamentos T2 com banho completo,sala de estar com lareira, sala de jantar e equipados
com aquecimento central e quatro apartamentos TO com kitchenette, casa de banho
e equipados com aquecimento central.

Várias festas e romarias nas três aldeias
São várias as festas e romarias que
animam as aldeias da freguesia. A 26 de
Dezembro festeja-se a Festa de Santo
Estêvão. No dia 25 de Novembro ocorre
a Festa em honra de Santa Catarina, a
padroeira da freguesia. A Festa do Divino
Senhor dos Passos realiza-se no segundo
domingo de Agosto, durando três dias. A
14 de Junho festeja-se o Santo António.
Celebra-se ainda o Corpo de Deus (festa
móvel).
Na povoação de Nozelos, no primeiro domingo após a Páscoa, celebra-se a Pascoela.
Após o Pentecostes, na povoação de
Mogrão, celebra-se o Senhor do Cerro.
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Ala
Tradições musicais em constante renovação
A freguesia de Ala, que engloba quatro aldeias, sempre se destacou pelo amor à

Já este século surgiu o Grupo de Bombos

música e pelo brilhantismo com que a interpreta. Assim, não é de estranhar que um

de Ala, que conta já com dezenas de prati-

dos grupos da terra já tenha celebrado mais de um século de existência. A banda da

cantes. Apesar de ter somar apenas cinco

Associação Filarmónica Recreativa e Cultural do Brinço foi fundada em 1904 e man-

primaveras, a colectividade tem ganho pro-

teve-se em actividade até 1956, altura em que a emigração ditou uma pausa por falta

tagonismo rapidamente, sendo constante-

de apoios. Reactivada em 1983, a Banda Filarmónica tem marcado presença assídua

mente convidada para diversas actuações.

em concertos e festividades populares, mantendo em funcionamento uma escola de

A música é também praticada na Associa-

música para fomentar o desenvolvimento de novos talentos desta arte. Em 2008,

ção Cultural, Recreativa e Desportiva de

actuou em Paris, França, para mais de 3000 emigrantes.

Meles.
Existe ainda a tradição de «cantar os reis»,
que reune diversas gerações a cada dia 6
de Janeiro.
Ala, Brinço, Meles e Carrapatinha são as
quatro aldeias que compõe a freguesia,
tendo cada qual origem em vilares. Brinço
e Meles chegaram a ser freguesias do
concelho de Torre de D. Chama, extinto em
meados do século XIX.
A nível de património, destaca-se a igreja
matriz, fundada há séculos e que exibe um
agradabilíssimo prospecto exterior. Além de
Ala, também as aldeias de Brinço e Meles
possuem cada qual uma igreja, havendo
ainda várias capelas na freguesia.

Lamas
Panorâmica única da região no Cabeço do Facho
A melhor vista panorâmica do concelho de Macedo de Cavaleiros e mesmo de algumas

remédio das necessidades”, adianta o San-

freguesias de municípios vizinhos é obtida no alto do Cabeço do Facho, na freguesia

tuário Mariano.

de Lamas. Este monte, com uma altitude de 819 metros, é ainda popularizado pela

É do Cabeço do Facho que se tem a melhor

romaria de Nossa Senhora do Campo, em que a procissão sai da igreja rumo à capela

vista sobre a freguesia de Lamas, conhe-

de Nossa Senhora do Campo, datada do século XIV, onde se realiza e posterior almoço

cida como Lamas de Podence até 2003,

comunitário. Segundo a lenda, “dizem ali ter existido um facho, tão antigo, que alguns

quando a Assembleia da República

pretendem que fóra já no tempo dos godos”.

confirmou a alteração da designação. O

A festividade de Nossa Senhora do Campo, a 25 de Março, é uma das mais tradi-

topónimo anterior provinha, segundo a

cionais e populares da região, embora a padroeira seja Nossa Senhora da Assunção.

lenda, da homenagem dum fidalgo francês

“Ali se concentram milhares de romeiros que vão pedir à Nossa Senhora do Campo o

a um criado que se destacou pelos bons
serviços e méritos alcançados. D. Pudence,
assim se chamava o nobre francês, cedeu-lhe uma parcela de terra conhecida por
Lama, visto ter grandes lameiros e água
em abundância.
Rica é também a tradição musical da
freguesia, com a filarmónica da Associação
Banda 25 de Março a celebrar, em 2011,
o seu centenário. Com utilidade pública
reconhecida e com cerca de 50 elementos,
a banda já actuou por diversas ocasiões no
estrangeiro.
Outra colectividade em destaque é a Associação Cultural Desportiva e Recreativa,
cuja equipa de futebol milita no Distrital.
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Amendoeira
Imagem mais moderna para o século XXI
A freguesia da Amendoeira tem assistido, nos últimos cinco anos, a uma profunda
renovação de imagem. Na própria aldeia da Amendoeira, por exemplo, foi executado o
arruamento de Trás-das-eiras, assim como outras restantes ruas da aldeia, facilitando
a deslocação entre as partes alta e baixa da povoação. A antiga escola primária, depois de desactivada, deu lugar ao actual edifício sede da Junta.
Em Pinhovelo, lugar onde se fez História, foi retirada uma horta nas proximidades
do pelourinho, embelezando a zona envolvente e criando um largo para desfrute da
população. Está também delineado um projecto para requalificação de toda a aldeia, o
qual aguarda a aprovação de fundos comunitários.
Também Latães foi alvo duma requalificação a nível de toda a aldeia, bem como da
estrada principal que liga a aldeia à EN 15. O lugar de Gradíssimo também foi alvo
duma profunda renovação urbana, bem visível nos arruamentos envolventes à igreja.
Diversas outras obras ocorreram por toda a freguesia da Amendoeira, como a renovação de pombais, a instalação e renovação das condutas de saneamento e a colocação subterrânea de cabos eléctricos.
A proximidade de duas vias estruturantes, o IP2 e o IP4, torna a freguesia mais
apetecível para os investidores, pelo que não é de estranhar que aqui se situe a Zona
Industrial de Macedo de Cavaleiros, criando emprego e fixando a população.

Pelourinho com armas reais
A Terronha de Pinhovelo é o grande
atractivo histórico da freguesia. Com casas
da Idade do Ferro e outras dos séculos
XXX e IV, este povoado encontrava-se
no antigo território dos Zoelae, um povo
celta anterior aos romanos que habitava
nesta região. As escavações arqueológicas
permitiram encontrar diversos objectos dos
séculos III e IV, como teares manuais para

Dormir numa casa com dois séculos de história

linho e lã, mós para cereal, fíbulas (fechos

No centro de Pinhovelo encontra-se uma propriedade que foi transformada em

tos de bronze, fornos para cerâmica, vasos

unidade de turismo rural. A Casa Malheiro é proveniente duma casa agrícola tradi-

e pedaços de vidro e de ferro.

cional com mais de 200 anos de história, ligados à produção cerealífera, olivícola e à

Bem no centro da aldeia encontra-se o

pecuária. Teve um papel preponderante na economia da região, tendo o último pro-

pelourinho, com as armas reais portugue-

prietário, João Augusto Trigo Malheiro, obtido o primeiro lugar em concurso, realizado

sas gravadas, sinal de que Amendoeira

entre 1959 e 1964, pela Federação Nacional dos Produtores de Trigo.

foi sede de concelho na Idade Média. Este

de alfinete para apertar as togas), artefac-

título administrativo ditou a vinda de várias
famílias nobres, como o provam o solar dos
Sarmentos, as ruínas da casa dos Morais
Pinto e a casa da família Sepúlveda, a qual
tinha autorização para açoitar prisioneiros.
Entre Latães, Amendoeira e Gradíssimo há
o Poço das Ondas, um abatimento de terra
que deu origem a uma lenda: abriu-se um
buraco grande e medonho com água que
fazia ondas, tendo sido necessário que as
diferentes povoações se juntassem para
tapar com pedras o buraco que ameaçava
afundar tudo e todos.
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Bagueixe
Banda de Latos dá som a instrumentos do dia-a-dia
É na aldeia de Bagueixe, localizada a cerca de 20 quilómetros da sede de concelho,

lobos, outros que a ideia se deve à fome de

que reside um dos mais interessantes projectos culturais de Macedo de Cavaleiros.

tempos idos, quando os pobres da aldeia

Mais de duas dezenas de habitantes constituem a Banda de Latos, um agrupamento

iam bater às portas dos senhorios a pedir

musical que interpreta os mais variados e impensáveis instrumentos. Além dos bom-

esmola.

bos de lata enormes, a música também se faz com utensílios da casa, como tabuleiros

O principal palco da Banda é a Praça de

de fogão, ou ferramentas agrícolas, como gadanhas de ceifar.

S. Roque, o centro da vida comunitária

O efeito conjunto e ritmado não deixam a Banda de Latos passar despercebida, pelo

de Bagueixe. Este largo tem vindo a ser

que cada vez tem ganho maior projecção e convites para participar em festividades

regularmente beneficiado, sendo agora

e arruadas. A origem do som é incerta, embora haja duas correntes dominantes.

um espaço de lazer com bancos, árvores,

Alguns dizem que a tradição vem do barulho que os pastores faziam para afastar os

papeleiras, postes de iluminação e um
parque infantil. Quer o espaço central, quer
o passeio envolvente foram regulados com
pavimentação em cubo, o que embelezou
ainda mais o local.
Mas há ainda muito património cultural
edificado para se ver, com destaque para a
igreja matriz, consagrada a S. Sebastião.
Junto a esta fica a Capela de Santo António
e, no extremo sudeste da freguesia, está a
Capela de S. Paio, abrigo de uma pequena
imagem oitocentista de um santo. A fonte
de mergulho, o nicho de Nossa Senhora das
Graças e os moinhos são outros atractivos
para uma visita à freguesia.

Talhinhas
Raça mirandesa é o orgulho das duas aldeias

Localizada num vale fértil e próxima da margem direita do rio Sabor, a freguesia de Tal-

porco. O sangue é aproveitado para

hinhas tem, desde há muitas décadas, belíssimos exemplares desse gado nobre que é a

os chouriços doces, enquanto o suíno

raça mirandesa. A tenrura, sabor e aroma desta carne são tão características que a União

é chamuscado com palha de centeio.

Europeia a reconhece com o selo de Denominação de Origem Protegida. Os cuidados que

Limpo das tripas e miudezas, fica a

as populações de Gralhós e Talhinhas, as duas aldeias da freguesia, devotam a esta es-

secar pendurado na adega enquanto

pécie tornaram famoso o anual concurso concelhio de bovinos de raça mirandesa, com os

se procede à primeira prova, as sopas

exemplares da freguesia a alcançarem regularmente bons resultados.

de sangue e o fígado assado. Findo o

A pecuária é outra actividade característica, salientando-se a tradição da matança do

almoço, as mulheres lavam as tripas do
porco com ajuda de vergas de vime ou
olmo.
Mas há mais exemplos da riqueza gastronómica desta freguesia, como a festa
do “Ramo”. Duas semanas antes do
Carnaval, a aldeia de Talhinhas começa
a confeccionar diversos doces regionais,
sempre em forno tradicional de lenha,
sendo depois reunidos num “ramo”, enriquecido com fumeiro local. O “ramo”
é leiloado no domingo, no largo central.
Na semana seguinte, é a população da
aldeia de Gralhós quem confecciona o
segundo “ramo”, o qual é leiloado no
domingo anterior ao Carnaval, no largo
das festas.
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Corujas
Ainda há peregrinos que rumam ao padroeiro Santo Amaro
Um dos momentos mais significativos para a freguesia é a festa anual de Santo
Amaro, advogado dos animais e das pessoas que sofrem de reumatismo, a qual é

Na rota de castanheiros milenares

celebrada no domingo mais próximo ao dia 15 de Janeiro. Possuindo Corujas a
tradição da matança do porco, o fumeiro abunda na freguesia, pelo que no dia da

Outra tradição local, o S. Martinho, re-

festa se faz um leilão cujo valor monetário final reverte a favor da comissão de festas.

mete para um principais dos marcos

Quem visita a Capela de Santo Amaro, a quatro quilómetros da aldeia, encontra

da freguesia. No vale de Corujas vivem

muitas bengalas, pés de cera e outras ofertas dadas em reconhecimento dos benefí-

castanheiros bravos com mais de mil anos,

cios concedidos aos “mancos”. Há ainda muitos peregrinos que vão a pé, seja para

alguns dos quais chegaram a dar, há quase

cumprimento de promessas, seja pelo prazer da caminhada, que é oferecida como

40 anos, 14 sacos de 50 kg de castanhas

sacrifício em honra de Santo Amaro.

só de uma apanha. Para destacar a im-

Finda a procissão, estendem-se os farnéis onde não falta o salpicão assado,

portância da castanha nesta freguesia,

característico da festa. É costume da terra comer-se as merendas dos amigos e

a Junta e a Associação Soutos os Casta-

comer na de todos sem que os chamem.

nheiros vão promover, a 31 de Outubro,

No final, faz-se a arrematação do fumeiro (salpicões e linguiça) e a rifa do peru. De

um passeio pedestre intitulado “Rota dos

seguida, dança-se na “sala verde”, onde a banda toca duas ou três modas e toda a

Castanheiros”.

gente dança. Findo o dia, come-se o resto das merendas já em Corujas.

A nível de património, para além da
referida Capela de Santo Amaro, reconstruída em 1754 a expensas da população,
há que salientar a igreja matriz, dedicada
a Santiago e cujo adro foi recentemente
remodelado e dotado de iluminação.
No monte de Caúnha, onde existiram fortificações mouriscas, existem subterrâneos
ondem foram encontradas muitas moedas
romanas e mouriscas.
Outros locais de interesse histórico são
a Fraga do Viso, ponto de vigia donde se
avista grande extensão de território, o Alto
da Bandeira, ora era içada a bandeira no
tempo das invasões francesas, e a Fraga da
Peça, poiso de peças de artilharia também no tempo das invasões francesas. No
Viturão terá existido, segundo a tradição,
uma estalagem onde se alojavam as tropas
de Napoleão.

Intervenções melhoram malha urbana
As obras mais recentes realizadas pela
Junta vieram melhorar a malha urbana,
nomeadamente com a colocação de placas
sinalizadoras à entrada da freguesia.
Outra intervenção bem recente a merecer
destaque foram as obras de melhoramento
no exterior do cemitério, tais como a
pintura dos muros e o arranjo dos jardins, tendo sido contornados com pedras
de granito os canteiros e plantadas mais
flores.
A requalificação do adro da igreja permitiu
colocar novos portões e iluminação exterior, a qual convida a uma visita nocturna
para ver o efeito da nova iluminação na
fachada e na torre do templo.
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Vale de Prados
Antigo concelho mantém paisagens de tempos remotos
Vale de Prados deve o seu nome aos campos que, durante séculos, abasteceram os

Junto ao pelourinho encontra-se a igreja

celeiros da região e permitiram que a freguesia fosse concelho até ao século XIX. Um

paroquial, que se supõe ter sido construída

testemunho dessa importância histórica é o pelourinho que ainda hoje existe, embora

durante o século XVII. É um templo ma-

já tenha sido intervencionado, perdendo um degrau e as correntes. É um monumento

neirista com planta longitudinal de nave

seiscentista de tipo “bragançano”, com fuste oitavado. A coluna termina em capitel

única e frontispício terminado em empena

redondo, com uma cruz de braços iguais possuindo figuras zoomórficas e antropomór-

curva, truncada por dupla sineira e portal

ficas nos topos e intervalos. Existem igualmente as representações do sol e da lua.

encimado por frontão triangular.

Possui um remate em paralelepípedo onde estão representadas as armas de Portugal,

O interior tem retábulos laterais já com

envoltas por um homem de braços abertos, e exibindo na face oposta um touro.

elementos decorativos barrocos e retábulos
colateral e mor em talha dourada de estilo
nacional. O retábulo-mor deve ter sido
construído no séxulo XVIII. É nesta igreja
que repousam imagens de Nossa Senhora da
Anunciada, São Jerónimo e Santo Estêvão.
Composta pelas povoações de Vale de
Prados e Arrifana, a freguesia mantém as
características rurais que estimularam uma
apetitosa culinária, com destaque para o
cabrito assado, as casulas com carne, os
enchidos e o folar doce.
É também uma terra rica em artesanato,
com trabalhos em miniatura a partir da
madeira e do linho, assim como em rendas e
bordados.

Vilar do Monte
Um rico património histórico ainda desconhecido de muitos
A existência dum castro lusitano é o ponto de partida para uma visita ao património

O próprio nome da freguesia reforça a ideia

histórico de Vilar do Monte. Esse castro, conhecido localmente como a Fraga dos

do povoamento muito precoce de Vilar do

Corvos, é palco para várias lendas, com a mais curiosa a referir a existência de um

Monte, até por existir um registo, da era

túnel até Chacim, usado pelos mouros para fugir em caso de perseguição. O relato,

romana, da propriedade Vilar de Signa.

em livro, das duas entradas desta passagem subterrânea, bem como outros detalhes

A geografia complementa os argumentos so-

escritos e também a descoberta de peças de cerâmica e outros achados, fazem com

bre a antiguidade da povoação, visto que os

que os investigadores continuem a tentar confirmar esta lenda.

montes que rodeiam Vilar foram de grande

Outras lendas alegam que dentro da Fraga existe um tear de ouro, que em certos dias

importância defensiva para as populações

se ouve a trabalhar sozinho, ou um salão de baile, usado pelas bruxas de então.

castrejas, das quais foram encontrados diversos vestígios.
A Casa dos Pimentéis é o testemunho da
presença de jesuítas do colégio de Bragança,
que tinham também a Quinta de Vilar do
Monte. Supõe-se que é dos jesuítas a capela
do Divino Espírito Santo.
Outros locais de interesse histórico e turístico são a igreja matriz, o lugar do Preto, o
brasão das cruzes, o relógio de sol, o brasão
do quintal da casa de Carvalho Neto, a fonte
nova e a fontainha, o lagar de azeite em ruínas e a capela de Nossa Senhora do Rosário.
Mais recente é a Vimonte, uma associação
juvenil que organiza diversas actividades,
com destaque para provas de btt.
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Lombo
Investimento de luxo apoio idosos da freguesia e do concelho
Um lar da terceira idade é o mais recente investimento na aldeia de Lombo, colmatando

Este investimento merece também re-

uma carência social do concelho. O equipamento, da responsabilidade da Santa Casa da

alce pela criação de postos de trabalho

Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, abriu a 12 de Setembro, com 55 camas e apoio

para as pessoas da freguesia, com a

domiciliário para 40 idosos. “É uma obra de luxo, mas esperamos que esteja acessível às

Junta a agradecer o empenho e a bom-

pessoas com parcos recursos financeiros através de acordos de comparticipação com a

vontade da Santa Casa em apostar no

Segurança Social”, adiantou o provedor da Santa Casa, Alfredo Castanheira Pinto.

Lombo para receber este Lar.

Na inauguração esteve presente o embaixador do Luxemburgo como agradecimento ao

Em curso está agora um projecto para

apoio dado pela Fundação Félix Shaome, que comparticipou com dois milhões de euros,

cobrir toda a freguesia com rede de

com a contrapartida do Lar dar prioridade aos parentes de emigrados no Luxemburgo.

internet sem fios.
Com a requalificação do Largo da
Igreja praticamente concluída, a Junta
prepara agora a remodelação do muro
e a pavimentação dos acessos à sede
da freguesia. Está ainda a ser feito um
projecto para a recuperação, com fundos comunitários, da Fonte da Rua.
Garantida está ainda a continuidade do
jardim-de-infância, tendo sido pedidos
o alargamento do horário e o apoio às
refeições. O espaço envolvente será
requalificado com o levantamento de
um muro de suporte e a colocação de
árvores e jardim, criando assim mais
um espaço de lazer na freguesia.

Salselas
Museu rural evoca costumes e tradições locais
O Museu Rural de Salselas é o centro vital das três aldeias que compõem a freguesia. O

Fora do Museu podem ser visitados os

primeiro núcleo museológico apresenta os objectos que os habitantes de Limãos, Salselas

fornos de telha, estando em curso um

e Valdrez foram criando e adaptando para melhor se integrarem no universo envolvente,

projecto de requalificação. Um dos for-

em determinados tempo e espaço. A segunda parte da exposição permanente revela

nos é, segundo alguns arqueólogos, dos

a vida em comunidade, com objectos e espaços que traduzem os hábitos de relações

dez melhores da Europa.

sociais, familiares e comunitários, bem como a arte nascida de uma intuição popular. É

Rica é também a tradição dos Paulitei-

também no Museu Rural que se representa a transição do mundo rural para a civilização

ros de Salselas, também referenciados

industrial, com o devido enquadramento do modelo aldeão salsense.

no Museu. Acrescente-se que a colectividade ganhou, no passado mês de
Setembro, uma nova sede social.
O fervor religioso também é acentuado,
realizando-se diversas festividades na
freguesia. Santa Joana Princesa de
Portugal é evocada a 12 de Maio e no
segundo domingo de Setembro, em
Salselas. As festas de Santa Eufémia
são no primeiro domingo de Setembro,
na povoação de Limãos, e as de São
Miguel têm lugar no mês de Agosto, especialmente para os emigrantes, e a 29
de Setembro, no povoado de Valdrez.
Do património edificado salientam-se a
igreja matriz, as capelinha de S. Marcos
e de S. Alexandre e os solares.
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Vilarinho de Agrochão
Aqui tem lugar a verdadeira Feira do Folar
A Feira do Folar é a principal marca da freguesia de Vilarinho de Agrochão. Além desta

reu ao aluguer de 25 painéis de exposição,

iguaria típica da gastronomia transmontana, própria da época da Páscoa, o certame

contando para isso com os patrocínios de

permite divulgar diversos produzidos na freguesia, no concelho e mesmo noutros pon-

empresários de Mirandela, Macedo de Cava-

tos da região, como vinho, licores, artesanato, mel, doces e fumeiro.

leiros, Torre de D. Chama e Bragança.

A edição de 2010 foi organizada a expensas da Junta de Freguesia, que não pode

Quem visita a Feira aproveita sempre para

contar com o apoio do município por conflitos “políticos”, como explica o presidente

conhecer o património da freguesia, con-

da Junta. Após oito anos a realizar-se em Vilarinho de Agrochão, a Câmara pretendia

stituído pela Igreja Matriz, pelo Solar de

alargar o evento às restantes freguesias, mas Manuel Mico assegura que a verdadeira

Vilarinho de Agrochão, pelo Cruzeiro e

Feira do Folar continuará a ter lugar em Vilarinho de Agrochão. Para tal, a Junta recor-

pelo Nicho de Nossa Senhora de Fátima,
isto para além de fontes de mergulho,
bebedouros, tanques públicos, fontanários,
moínhos de água, casas com fachada em
cantaria e o Lugar do Castelo dos Mouros
(Castilhão).
Desse património sobressaem o Solar de
Vilarinho de Agrochão, ou Solar de D. João,
mandado construir nos meados do século
XIX por António Miguel Pinto, e a Igreja
Matriz, um monumento barroco do século
XVIII composto por dois corpos distintos
e rectangulares, a nave e a capela-mor.
Posteriormente, foram acrescentados ao
templo uma torre sineira, uma sacristia e
um anexo.

Carrapatas
Novos e melhores espaços de lazer

Vilarinho do Monte
Nova sede já está em construção

A freguesia de Carrapatas tem apostado na qualidade de vida,

A nova sede da Junta vai dar mais dignidade à freguesia de

com a melhoria e a criação de espaços de lazer. A envolvente

Vilarinho do Monte. A construção, já visível, está orçada em 60

ao adro da igreja matriz, um templo do século XII na “vila” de

mil euros e vai ser constituída por dois pisos, ficando o superior

Carrapatas, foi requalificado, tendo sido colocados iluminação

com o atendimento ao público. Para o andar de baixo está

direccionada para as fachadas do tempo e uma rampa de acesso

prevista uma casa mortuária, um anseio antigo da população.

pedonal.

Outra obra prevista para breve é o arranjo do largo envolvente

O Largo da Fonte de Mergulho foi ampliado e nivelado, após o

ao nicho de Nossa Senhora de Fátima. Localizado na estrada que

restauro da fonte. Este espaço de convívio foi embelezado com

liga Macedo de Cavaleiros a Torre de D. Chama, este nicho foi

a «rosa dos ventos» e dotado de um chafariz.

feito há três anos para pagamento duma promessa antiga, ainda

No último Dia da Freguesia foi ainda inaugurada a Praça 20 de

do tempo em que era normal os jovens da aldeia emigrarem

Junho, um pólo vocacionado para encontros culturais e cívicos.

para fugir ao serviço militar obrigatório.
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Morais
“Umbigo do Mundo” é a chave do desenvolvimento
O Sítio de Morais encerra características únicas que transformam a freguesia numa
aposta obrigatória a nível de turismo. É neste espaço que se encontra o “umbigo do

Festa recria tradição da malha

Mundo”, ou seja, uma cadeia de montanhas formadas por uma colisão de massas
ocorrida há 300 milhões de anos. Só há, em toda a Terra, quatro locais semelhantes,

A freguesia de Morais revive, em Julho

mas Morais tem a vantagem de oferecer a maior mancha contínua de rochas ultra-

de cada ano, uma das tradições agrícolas

básicas.

mais antigas do concelho de Macedo de

Integrado na Rede Natura 2000, o Sítio de Morais permite a sobrevivência de uma

Cavaleiros: a “Festa do Pão – Malha de

flora e fauna únicas, sendo descrito pelo investigador Pedro Teiga como um “labo-

Morais”. Esta iniciativa pretende recriar o

ratório natural” e “um grande corredor ecológico”. “Esta é uma oportunidade para as

processo tradicional da ceifa e da malha

pessoas desenvolverem competências, valorizando o património que têm para um

dos cereais, como afirma Mário Teles,

turismo sustentado”, acrescenta este especialista da Universidade do Porto.

presidente da Junta de Freguesia de Mo-

É para sustentar essa aposta que a Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara, vai

rais: “Nós queremos que as tradições não

reconverter a antiga casa da floresta num centro de apoio ao visitante. O equipa-

acabem e por isso mesmo tivemos esta

mento projectado terá como função servir de espaço informativo, servindo ainda para

iniciativa. Já a fizemos em anos anteriores

divulgar a gastronomia e produtos locais e regionais. No projecto consta também a

e é para manter. A população tem aderido

apresentação de uma exposição multimédia sobre o Monte de Morais.

muito bem”. As actividades costumam ter
início logo pela manhã, com a ceifa do trigo
num dos campos da freguesia, enquanto
de tarde se processa a malha deste cereal,
seguindo-se a merenda dos segadores.
O evento costuma ainda ter uma feira de
produtos regionais e locais como pão, mel
e azeite: “estamos a querer completar mais
este ciclo do fabrico de pão, para reviver
a tradição. Já não há muitas pessoas que
se dedicam a esse ciclo, aqui em Morais,
porque já não dá lucro”. A população tem
sido solidária com a iniciativa, como afirma
Elsa Cabral, uma das coordenadoras do
evento: “É uma comunidade que já está
predisposta a esta situação, o que funciona
como bom exemplo, para podermos aplicar
este tipo de efeitos, noutras comunidades
onde não há qualquer tipo de mostra”.

Celebrações de Nossa Senhora da Oliveira em Outubro
A festa anual em honra de Nossa Senhora
da Oliveira realiza-se no primeiro domingo
de Outubro e, normalmente, prolonga-se
por dois a três dias. É antecedida de novenas diárias, na capela da Nossa Senhora
da Oliveira. Na sexta-feira anterior à festa
propriamente dita tem lugar a procissão
das velas, com cânticos de louvor, da
capela até à Igreja Matriz. No sábado à
tarde celebra-se pela última vez o terço e
tem ainda lugar a realização duma missa
com pregão. No domingo celebra-se a missa e realiza-se uma majestosa procissão,
que sai da Igreja Matriz, passa pela capela
e percorre algumas ruas da aldeia antes de
terminar novamente na Igreja Matriz.
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Castelãos
Tropas do Condestável acamparam aqui na “campanha do Norte”
Nem o tempo, nem a distância afastam os naturais ou os filhos de Castelãos, como se

estava pelo Alentejo. O Condestável levou

comprova facilmente pelo livro de visitas no site da freguesia. Há quem more no Rio

ao tropas para Trás-os-Montes e deixou-as

de Janeiro (Brasil) há mais de 50 anos e, ainda assim, consiga identificar pessoas que

acampadas em Castelãos, indo para Chaves

aparecem em fotografias no site. Há ainda quem mergulhe na História para identificar

“não mais cô oitenta lanças”.

alguns dos regedores que, entre 1836 e 1976, representaram o Governo junto da

Outro registo ligado a batalhas históricas é

freguesia, como João Canelha e Manuel Carvalho.

o solar do Visconde da Paradinha, edifício do

Quem também passou por Castelãos foi o Condestável, aquando da “campanha do

século XVII pertencente à família Miranda

Norte”. Em 1386, quando Portugal batalhava pela independência de Castela, o rei D.

de Paradinha do Outeiro, que se distinguiu

João I tinha montado arraial em Chaves e pedira o auxílio a Nuno Álvares Pereira, que

na altura das lutas liberais.
Os cónegos de Miranda eram também
presenças assíduas, ao ponto de António
Borges de Oliveira ter instituído um morgado, em 1628.
O maior atractivo turístico será, pela raridade, o moinho de vento. Numa região rica
em cursos de água, Castelãos é das poucas
freguesias a orgulhar de possuir tal valia.
Muito importante para a população é também a igreja matriz, datada de 1594. É
um templo de arquitectura renascentista
e barroca, com nave, capela-mor, capelas
colaterais e sacristia. No interior há pinturas
maneiristas da segunda metade do século
XVI ou início do século XVII.
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Lagoa
Restauro das fontes e calçada à portuguesa embelezam a freguesia
O topónimo da freguesia indica logo que Lagoa é abençoada pela água. Localizada na

social e política que facilitou, nos séculos

margem direita do rio Sabor, encontra-se num vale que oferece excelentes paisagens

seguintes, o repovoamento da região.

àqueles que a visitam, bem como uma praia fluvial que fornece lazer e repouso.

Só com a reorganização administrativa de

As características férteis da freguesia levaram a que Lagoa fosse povoada já em

1855 é que Lagoa passou a integrar o con-

tempos remotos, como se comprova pelas ruínas de fortificações castrejas. Na Fraga

celho de Macedo de Cavaleiros. A agricul-

do Castelo foram encontrados ainda alguns fragmentos de peças cerâmicas, prova-

tura e a pecuária foram sempre as activi-

velmente provenientes de utensílios domésticos de fabrico local. Em Noveio, um dos

dades dominantes, embora nas últimas

termos da freguesia, apareceu um triturador de pedra. As invasões sueva e visigótica

décadas se tenha assistido a uma diversi-

também deixaram marcas em Lagoa, ajudando a desenhar uma nova organização

ficação, com o surgimento de construção
civil, panificação e carpintaria.
A imagem de Lagoa tem mudado nos
últimos anos, mercê da aposta na Junta na
pavimentação dos arruamentos em calçada
portuguesa e na colocação de iluminação
subterrânea.
Também as fontes da freguesia foram
requalificadas, com a fonte de mergulho a
ser restaurada e limpa, depois de removido
o cimento que cobria a pedra original. A
fonte da figueira também foi alvo de uma
operação de recuperação e limpeza, embora esta apresentasse maior degradação, o
que obrigou mesmo à aplicação de alguma
pedra.

Murçós
Minas ainda dominam o presente
A história de Murçós é indissociável das minas de Vale Escuro.
A freguesia era das mais movimentadas no século XX, devido à
extracção de xilite e estanho, tendo conhecido o apogeu entre
1971 e 1976, quando chegou a maquinaria pesada.
O encerramento das minas levou à diminuição do emprego e
da população, tendo os locais voltado a dedicar-se à actividade
agrícola. A luta contra a interioridade é também assumida pela
Associação de Caça e Pesca do Outão de Murçós, que organiza
batidas ao javali e caça ao coelho e à perdiz. No ano passado,
participaram na batida mais de 200 caçadores, tendo sido
mortos quase duas dezenas de porcos.
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CCDR-Norte

“A minha rua”

Manual de gestão viária já disponível

Lamego adere à iniciativa

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte disponibiliza no site
oficial o “Manual de Planeamento de Acessibilidades e da Gestão Viária”. O documento reúne
um conjunto de linhas de orientação e recomendações das melhores práticas nacionais e
estrangeiras em 13 volumes distintos.

As Câmaras Municipais de Lamego
e Vila Velha de Ródão e a Junta de
Freguesia de São Bartolomeu (concelho
de Borba) aderiram ao projecto “A Minha Rua”, aumentando para 44 câmaras
e 20 juntas de freguesia o número de
adesões à iniciativa, que arrancara com
cinco municípios.
Disponível a partir do Portal do Cidadão,
ao utilizar “A Minha Rua” os cidadãos
podem comunicar as mais variadas
situações relativas a espaços públicos
e sugerir melhorias directamente à
autarquia correspondente, assinalando
no mapa ocorrências que queiram ver
resolvidas, com a possibilidade de associar fotografias, e serão informados
pela autarquia através de e-mail assim

CCDR-Centro

que a situação for resolvida.

Plano de ordenamento em discussão pública

preenchimento do campo “Freguesia”,

Também passou a ser obrigatório o
para além dos campos “Município” e
“Distrito” já existentes, o que permite

O Plano Regional de Ordenamento do Território

obter um maior detalhe da localização

do Centro, cuja elaboração foi da responsabi-

das ocorrências, bem como a partici-

lidade da Comissão de Coordenação e Desen-

pação de Juntas de Freguesia.

volvimento Regional do Centro, entrou na fase
de Discussão Pública, que decorrerá até 30 de
Novembro. Estão marcadas apresentações públicas para Coimbra (2 de Novembro), Covilhã
e Sertã (dia 4) e Mangualde (5 de Novembro).

Agricultura
Ministério anuncia reforço da linha de crédito
O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas anunciou, em Setembro, o reforço da disponibilidade financeira
da linha de crédito de apoio à agricultura, passando o montante global disponível a ser de
75 milhões de euros. Esta linha tem um limite
de seis anos, com dois anos de carência e uma
bonificação média de 85%, tendo o objectivo
de promover o reforço da competitividade e
incentivar a actividade agrícola.

Certidões online
Actualização de preços
Entraram em vigor, desde 1 de Outubro, os novos montantes cobrados pela
emissão das Certidões de Registo Civil
(Certidão de Nascimento, Casamento
ou Óbito) no serviço Certidões Online
do Portal do Cidadão. A Certidão de
Nascimento, Casamento ou Óbito para
fins da Segurança Social ou abono de
família custa agora 10 euros, enquanto
uma certidão para outros fins tem um
custo de 20 euros.
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Contratação pública

Novos sites

Menos procedimentos e maior rapidez

Freguesias apostam no Jfreguesia

Por Fernando Afonso,

Parada (Alfândega da Fé), Carrazeda de

coordenador técnico da Câmara Municipal de Ribeira de Pena

Ansiães e Arcozelo das Maias (Oliveira de
Frades) são algumas das novas freguesias

(Continuação do artigo da semana anterior)

aderentes ao portal Jfreguesia. Os nossos

Os principais factores positivos que o Código dos Contratos Públicos veio introduzir

sites, para além de permitirem cumprir os

foram: simplificação procedimental, desmaterialização, eficiência, desburocratização,

requisitos legais de publicação da prestação

monitorização e acompanhamento através de plataforma electrónica, rigor e controlo

de contas e dos documentos provisionais,

da despesa pública. Como se costuma dizer na gíria popular, não há bela sem senão,

ajudam os autarcas a dinamizar as fregue-

e também o Código dos Contratos Públicos tem, a meu ver, aspectos menos positivos.

sias, divulgando o que acontece e o que é

Outros factores contribuem para o facto de, actualmente, ainda existirem entidades

feito em cada terra.

públicas que sentem uma enorme dificuldade quer ao nível da interpretação legislativa, quer ao nível da sua aplicação no dia-a-dia, bem como a falta de hardware e
software actualizados, tais como:
• A falta de equipamentos informáticos e de recursos humanos capazes;
• A dificuldade no acesso à informação, registo e utilização de plataformas electrónicas;
• O limite máximo de 75.000 € e 150.000 € para efeitos de adjudicação por ajuste directo no ano económico e nos dois anteriores no caso da aquisição de bens e serviços
e empreitadas respectivamente;
• A dificuldade de entendimento e manuseamento do Código dos Contratos Públicos e
de outra qualquer doutrina legislativa.
Todos nós sabemos que ainda existem entidades públicas (pequenas Juntas de
Freguesia) que ainda não possuem instalações para funcionamento dos serviços,
funcionando por vezes na residência do próprio presidente da Junta de Freguesia.
Também tenho conhecimento de que ainda existem entidades públicas (pequenas
Juntas de Freguesia) que não possuem outros equipamentos informáticos a não ser
aqueles que o Ministério da Administração Interna distribuiu há uns bons anos, mas
que actualmente se encontram obsoletos, não permitindo sequer uma ligação segura
à internet.
Também é do conhecimento geral que ainda existem entidades públicas que nem sequer tiveram conhecimento da medida legislativa e da sua entrada em vigor que veio
regular a execução de contratos públicos e muito menos da obrigatoriedade da sua
gestão em plataforma electrónica.
Para quem domina e coloca em prática no dia-a-dia esta legislação, de certo também
já se apercebeu da dificuldade em poder adjudicar pela via do ajuste directo empreitadas ou aquisição de bens e serviços não ultrapassando os limites previstos, ou seja,
de 150.000 € e 75.000 €, respectivamente. Também é sabido que os autarcas gostam
de contratar com as empresas dentro da área da sua freguesia ou mesmo do seu concelho, pelo facto de serem essas empresas geradoras da empregabilidade local, dado
serem elas que contribuem com os seus impostos para os orçamentos locais e, não
menos importante, por serem estas as empresas que na sua maioria nos garantem
capacidade técnica para a execução de determinadas obras, aquisição de serviços ou
bens, pois são elas que nos garantem, na maioria das vezes, a capacidade financeira
para suportar os encargos com a realização da obra, aquisição de bem ou de serviço.
Cumprindo a lei, neste momento apenas se pode adjudicar/contratar trabalhos ou
bens da mesma natureza à mesma firma no ano económico e nos dois anteriores
contratos cujo somatório não ultrapasse os limites acima referidos, obrigando muitas
das vezes as entidades públicas a recorrer a empresas fora da área da sua freguesia
ou mesmo da área do concelho.
Neste sentido, sou da opinião que a ANAFRE e a ANMP deveriam discutir internamente este problema e posteriormente propor à tutela uma alteração legislativa no
sentido da alteração desses limites.
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