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Campo

Bairros

Assinado protocolo para Centro de Saúde

Centenas de visitantes na Prova
de Vinhas Verdes e Petiscos

A freguesia de Campo, no concelho de Valongo, está mais perto de ver cumprido o sonho
de ter um Centro de Saúde ao serviço da população. Isto porque a Junta de Freguesia
assinou um protocolo com o Ministério da Saúde, representado pelo secretário de Estado,
que visa devolver aos fregueses de Campo a dignidade em termos de cuidados de saúde
que há muito é reclamada. O documento assinala ainda a cedência do terreno para a
edificação do Centro de Saúde e a disponibilidade do Governo para promover esta obra de
inquestionável interesse para a população. O presidente da Junta, Alfredo Sousa, aproveitou a cerimónia de assinatura do protocolo para registar que continuará, incessantemente, a lutar até à exaustão pela concretização de todo o programa político, já depois
do secretário de Estado o ter elogiado pelo empenho demonstrado nas negociações e pela
disponibilidade demonstrada na concretização do acordo. O presidente da Câmara Municipal de Valongo, Fernando Melo, também esteve presente na ocasião, bem como outras
personalidades de relevo.

Foi um verdadeiro sucesso a 8.ª edição
da Prova de Vinhos Verdes e Petiscos
de Bairros, que decorreu no Largo de
S. Lourenço, o qual se tornou pequeno
para as muitas e muitas centenas, até
milhares, de forasteiros que visitaram
Bairros, no concelho de Castelo de Paiva, e degustaram aquele que continua a
ser classificado de “o melhor verde tinto
do mundo”.
Presentes no certame estiveram nove
quintas que se dedicam à produção
do vinho verde, com destaque para
a produção do tinto, cada vez mais
procurado e reconhecido, para além de
representantes da doçaria tradicional.
O certame começou com a actuação do
grupo de Bombos os Amigos de cima
de Rio de Moinhos, seguido da actuação
do Grupo de Concertinas da Escola de
Música do Rancho Folclórico de Bairros
e do Grupo de concertinas “Amigos de
Castelo de Paiva”. A noite foi animada
pelos Cavaquinhos de Lourosa e pelo
grupo Dual’Rocha, finalizando com a
actuação das concertinas de Paços de
Ferreira. No domingo o folclore foi rei
com as actuações dos Ranchos de Bairros, S. Pedro de Canedo e de Castelo de
Paiva. A tarde terminou com a actuação
do grupo de cavquinhos e violas de
Bairros os Amigo da Sexta.
Terminada a festa, ficou “aguçado o
apetite” para a edição do próximo ano,
agendada para 5 e 6 de Novembro de
2011.
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Custóias

Fermedo

Obras adaptam pavilhão para o século XXI

Segunda fase da Casa da Cultura
proporciona novas valências

O Pavilhão Municipal de Custóias foi requalificado para melhorar as condições da
prática desportiva e da própria assistência. O equipamento apresentava diversos

A freguesia de Fermedo está mais rica com

problemas, como amianto no telhado, infiltrações de água, piso e bancadas degra-

a inauguração, no dia 20 de Novembro, da

dados e balneários com poucas condições. “Hoje é um dos melhores que temos no

segunda fase da Casa da Cultura. Trata-se

concelho de Matosinhos”, comenta o presidente da Junta, José Tunes. A intervenção,

de um edifício contíguo ao principal que

superior a um milhão de euros, possibilita ainda uma melhor gestão do tempo de

servirá, entre outras funções, como sede

treinos das colectividades, abrindo a porta para uma maior expressão de desportos

do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares

como o andebol, o basquetebol e o voleibol.

de Fermedo e Mato.
A segunda fase traz também mais valências ao equipamento, nomeadamente um
espaço para biblioteca, outro para posto
de internet e um terceiro para posto de
informação e de apoio ao emigrante. Este
serviço já existia na freguesia, mas teve de
ser suspenso com o desenrolar das obras.
Na ocasião foi também celebrado um
protocolo, entre a Câmara de Arouca e
o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato, que assegura a
permanência de um funcionário a tempo
inteiro para dar apoio à colectividade e
também à população. A gestão artística da
Casa da Cultura ficará também a cargo do
Grupo Etnográfico, em comunicação com o
município e com a Junta de Freguesia.
Na inauguração marcaram presença diversas individualidades, como os presidentes
da Câmara de Arouca, Artur Neves, e da
Assembleia Municipal, Jorge Oliveira, assim
como os vereadores Albino Oliveira e Margarida Belém. Os presidentes das Juntas de
Freguesia de São Miguel do Mato, Canelas
e Arouca também estiveram no evento.

Beira Grande
Excursão a Lourdes marcada para 20 e 21 de Agosto
A Junta de Freguesia da Beira Grande,
no concelho de Carrazeda de Ansiães, vai
organizar, nos dias 20 e 21 de Agosto no
próximo ano, uma excursão a Lourdes,
em França. Esta deslocação é destinada
apenas aos naturais de e residentes em
Beira Grande.
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Aulas de música no salão da escola

Carrazeda
de Ansiães

O salão da escola primária de Vale Frechoso, no município de Vila Flor, é o palco de aulas

Maria Otília Pereira Lage
apresenta novo livro

de música, que se realizam todos os domingos entre as 10h00 e as 12h00. O professor
Chaun é o músico responsável pelas aulas, abertas a toda a população. Actualmente,
existem 13 alunos a frequentar estas aulas.

Realizou-se a 6 de Novembro, numa

A nível de obras, o caminho da Fonte Nova ficou definitivamente arranjado, para satis-

sala do “Palacete Balsemão” na Praça

fação de quem utiliza este arruamento. Aproveitando que a Associação de Municípios

Carlos Alberto (no Porto), o lançamento

levantou a calçada à antiga portuguesa para instalar as condutas da fibra óptica, a Junta

de mais um livro da conterrânea profes-

de Freguesia pressionou para que o caminho ficasse pavimentado com a mesma pedra,

sora doutora Maria Otília Pereira Lage,

mas nivelado e ordenado. Além disso, numa extensão de cerca de 20 metros foi colocado

natural desta vila.

um tapete de betão com a espessura de 0,7 centímetros. Também o cemitério foi alvo de

Numa sala cheia, a obra foi apre-

uma intervenção geral de manutenção, que incluiu o ordenamento das campas, a lim-

sentada pelos professores Maria do

peza dos arruamentos internos e da zona envolvente, tal como a pintura dos muros, quer

Carmo Castelo Branco e Gaspar Martins

interior, quer exterior.

Pereira, tendo ainda dissertado sobre a
mesma a autora, Otília Lage.
Houve tempo para a declamação de
alguns poemas de Jorge de Sena, tendo
sido alguns deles musicados.

Largo pavimentado no topo

Parambos
Serviço de pagamentos por multibanco na Junta

Um pequeno largo no topo da rua dos
Carvalhos em Samorinha, na freguesia
de Carrazeda de Ansiães, foi pavimen-

Já é possível efectuar o pagamento de

tado entre os dias 4 e 11 de Novembro.

serviços, nomeadamente da luz e do telefone,

Por se tratar de uma rua que já se en-

e efectuar carregamentos de telemóvel na

contra calcetada a cubos de granito até

freguesia de Parambos, em Carrazeda de

ao início do caminho para as proprie-

Ansiães.

dades agrícolas e uma vez que existia

Na área da Saúde, convém realçar a existência

um pequeno largo no topo da mesma,

de um aparelho para medir a tensão e para

sem calcetamento e que dá acesso

controlar os diabetes, que é de utilização

às habitações de vários fregueses,

gratuita para os residentes.

decidimos, aproveitando as obras em
curso na aldeia, pavimentá-lo, pelo que
também iniciámos e finalizámos estas
obras que vão contribuir, por um lado,
para melhorar os acessos às habitações
e, por outro, para regularizar as águas
da chuva no local.

6

freguesias

revista.jfreguesia.com

Bemposta

Picote

Moinho no largo da aldeia evoca actividade tradicional

Pedro Manuel Lima Garcia é
o novo presidente da Assembleia

Um antigo moinho foi movido para o largo de Santo Cristo e recuperado para “imortalizar uma tradição antiga da freguesia”, como justifica o presidente da Junta, António

Jaime Nascimento Carreiro, que era presi-

Martins. A freguesia de Bemposta, em Mogadouro, era rica em cereal, especialmente

dente da Assembleia de Freguesia, assumiu

centeio, e daí surgiu a intenção de “homenagear aqueles que trabalharam em activi-

as funções de secretário da Junta de

dades ligadas ao moinho”. Este irá servir, futuramente, como unidade museológica,

Picote, em Miranda do Douro, por troca

estando ainda previstas outras unidades semelhantes sobre o vinho e a aguardente e

com Pedro Manuel Lima Garcia, que na

sobre o azeite.

mesma data passou a assumir as funções
de presidente da Assembleia de Freguesia.

Sendim
Animação na Feira dos Burros
A cada vez mais emblemática Feira dos
Burros voltou a animar a vila de Sendim,
em Miranda do Douro, no final de Outubro.
Durante três dias foram promovidas diver-

Peredo da Bemposta

sas iniciativas, como a gincana de tractores

Algosinho celebrou Festa de Santo André

Característica desta feira é também o

e a habitual actuação dos Pauliteiros.
desfile de burros com trajes tradicionais e
a venda de produtos regionais.

A população de Algosinho, povoação da
freguesia de Peredo da Bemposta, no
concelho de Mogadouro, celebrou no final
de Novembro a Festa de Santo André, que
se comemora a 30 de Novembro. Contudo,
o principal espectáculo deste ano, a actuação do grupo musical Konsequência, foi
antecipada para o dia 27 por ser um sábado, propicionando a que a festa se desenrolasse pela noite dentro até domingo. A
festa decorreu junto à Igreja Paroquial de
Santo André, um edifício do século XIII
mais co-nhecido como igreja de Algosinho.
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Arcas

Salselas

Conhecidos os mordomos para 2011

Voluntários recolhem lenha
para a Casa do Povo

São já conhecidos os mordomos das Festas do
Divino Senhor dos Passos em Arcas, Macedo
de Cavaleiros. Essa honra e responsabilidade
foram entregues a Vítor Manuel Silva Parreira,
Luís Carlos Teixeira Rodrigues, Sabino
Augusto Cornélio Costa, Vítor Machado e
Manuel Pereira.

No dia 14 de Outubro, vários voluntários da freguesia de Salselas, Macedo de
Cavaleiros, reuniram-se para ir recolher
lenha para a Casa do Povo. Os voluntários tomaram essa iniciativa devido
ao Inverno rigoroso que aí se aproxima.
Dessa forma, podem contribuir para o
bem-estar dos utentes que frequentam
o bar da Comissão de Festas.

Edroso
Aldeia acolheu VIII Feira da Castanha
A VIII Feira da Castanha e Outros Produtos da
Terra decorreu nos dias 13 e 14 de Novembro
na aldeia de Edroso, em Macedo de Cavaleiros.
Este certame continua o périplo pelas aldeias
do concelho com uma produção significativa
de castanha, depois de ter sido realizada em
Podence no ano de 2007, em Corujas em 2008
e em Lamas no ano passado.

Visita ao Santuário
de São Bento da Porta Aberta
No primeiro domingo de Outubro, dia 3,

Podence
Formação em cogumelos silvestres

os habitantes da freguesia de Salselas
foram passar um dia diferente. Foi um
dia cheio de harmonia, de convívio e de
emoção, visitando o Santuário de São
Bento da Porta Aberta.

A 23 e 24 de Novembro realizou-se na
freguesia de Podence, Macedo de Cavaleiros,
o IV Curso de Introdução à Identificação
e Conservação de Cogumelos Silvestres.
A iniciativa da Associação Micológica Terras
do Roquelho foi apoiada pela Junta de
Freguesia e pela Câmara Municipal de Macedo
de Cavaleiros.
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Corujas

Macedo de Cavaleiros

Dezenas de pessoas em percurso pedestre nos soutos

Candidata aprovada
em procedimento concursal

Realizou-se no dia 31 de Outubro o I Passeio Pedestre em Corujas, Macedo de
Cavaleiros. A chuva afastou um pouco os participantes, mas mesmo assim cerca de

Maria Clarisse Pires Ledesma foi a candi-

30 pessoas percorreram vários quilómetros na freguesia, passando por vários soutos.

data com melhor classificação no concurso

O percurso valeu a pena porque vimos castanheiros milenares e alguns exemplares

para assistente operacional, por tempo

que foram plantados pelos avós dos nossos avós. A Junta de Freguesia espera repetir

determinado, da Junta de Freguesia. A lista

a iniciativa no próximo ano, mantendo o objectivo de unir as pessoas para que pos-

unitária de ordenação final foi publicada no

sam partilhar histórias e conviver.

sítio de Macedo de Cavaleiros, bem como
os restantes documentos do processo.

Vilarinho de Agrochão
Clube Recreativo com nova sede
O Clube Social Recreativo de Vilarinho de
Agrochão, em Macedo de Cavaleiros, tem
agora novas condições para receber os
sócios e simpatizantes. Isto porque no dia

Morais
Equipa de futebol imparável no Distrital

1 de Outubro, sexta-feira, foi inaugurada
a nova sede da colectividade. A Junta de
Freguesia assinou com o Clube um protocolo de apoio com a cedência de material e
de mobiliário.

Cinco partidas, cinco vitórias. A equipa do
Morais, freguesia de Macedo de Cavaleiros,
não poderia desejar melhor entrada no
regresso ao Distrital de futebol, registando
ainda a melhor defesa da prova.
Curiosamente, o clube ocupava “apenas”
a segunda posição, dado que nessa quinta
jornada o Torre de Moncorvo aplicou uma
inusual goleada - 12-0 - ao “lanterna
vermelha” Cação.
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Ribadouro

Alturas do Barroso

Caminho do Escudeiro finalmente alargado

Equipamentos restaurados

A Junta de Freguesia conseguiu resolver um problema antigo com o alargamento do

O tanque de lavar de Atilhó foi total-

caminho do Escudeiro. Este arruamento, com início na rua Santo António de Ribadouro,

mente reconstruído. O equipamento

serve de ligação a habitações onde moram duas pessoas com mobilidade reduzida. A

estava em ruínas e ganhou agora uma

passagem, que tinha cerca de metro e meio, foi alargada para cerca de três metros, o

nova vida, ficando também dotado de

suficiente para passar uma ambulância.

uma cobertura. A reconstrução ditou

O alargamento foi realizado em cerca de 75 por cento do caminho, uma vez que a

também a existência de novos lava-

existência duma escada não permitiu executar a obra na totalidade do percurso. Ainda

douros.

assim, na parte final foi colocada uma rampa, permitindo uma deslocação fácil e segura

Totalmente novo é o tanque de lavar

para equipamentos de saúde como cadeiras de rodas ou macas. Estas intervenções só

de Vilarinho Seco. Localizado na rua do

foram possíveis graças a um particular que cedeu o terreno necessário.

Rabatão, este equipamento tem dois
lavadouros.
Outros tanques reconstruídos foram os
das três aldeias, Alturas, Atilhó e Vilarinho Seco. Além da substituição das
pedras, já deterioradas, os equipamentos foram também limpos e lavados.
Quanto a fontanários, foram também
requalificados diversos pontos de água
nas três aldeias, quer para consumo
da população, quer para dar de beber
ao gado. Em Atilhó, junto ao campo,
está ainda a ser instalado um novo
fontanário para animais, dando também
serventia para consumo humano.

Rebordelo
“Caldo das Coibes” em festa
A freguesia de Rebordelo, no concelho
de Amarante, realizou a 14 de Novem-

Vilar de Ferreiros

bro a festa do “Caldo das Coíbes”. O

Freguesia entrega prendas nas escolas

caminhada à descoberta do património

evento começou pela manhã com uma
paisagístico e construído da freguesia,
ao que se seguiu uma feira de produ-

A Junta de Vilar de Ferreiros, em Mondim de

tos locais, realizada junto à igreja, a

Basto, deslocou-se, no dia 13 de Novembro,

mostrar o que de melhor se produz

às escolas da freguesia para entregar os pre-

nesta aldeia do Marão. A partir das

sentes de Natal às crianças. É desta forma que

12h30, os visitantes puderam provar o

o Executivo se associa a uma época especial

famoso “caldo das coíbes” e o bolo da

para os mais pequenos.

comadre, com a tarde a ser animada
pela actuações dos Bombos de Santo
Estêvão, de Vila Chã do Marão e de um
Grupo de Concertinas. A festa encerrou
com o tradicional magusto e a prova de
vinho novo. O certame, promovido pela
primeira vez, foi organizado pela Junta
de Freguesia de Rebordelo com a colaboração do Centro Local de Animação
e Promoção Rural, da Associação Viver
Canadelo e da Serra do Marão.
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Beira Grande

Carrazeda de Ansiães

A freguesia da Beira Grande

Nesta quadra de alegria e

endereça a todos os residentes

amor, a Junta de Freguesia

e amigos os votos de um Natal

deseja a toda a população que

feliz e em família, pois só com

2010 traga um Natal repleto

aqueles que amamos é que nos

de carinho e na companhia das

sentimos completos.

pessoas queridas, pois é nesta
quadra que celebramos a bon-

Que as realizações

dade e o amor. É um momento

alcançadas este ano, sejam

mágico em que a esperança

apenas sementes plantadas,

está no ar e se aproxima um

que serão colhidas com maior

novo ano para concrezitar

sucesso em 2011.

todos os sonhos e desejos.

Covas do Barroso

Custóias

Neste Natal e com 2011 à

A quadra natalícia desperta-nos

porta, a Junta de Freguesia

a atenção para as situações

quer renovar os sentimentos de

de carências e necessidades

fé e esperança num futuro mais

dos nossos iguais, procurando

risonho.

colmatá-las ou minimizá-las.
Saibamos ajudar a detectar

Tenhamos força e tranquilidade

e a resolver essas carências.

para enfrentarmos juntos as
tormentas que hão de vir e que

A Freguesia somos todos nós

os sentimentos de coragem e

e é a todos que o Executivo

justiça estejam presentes nos

da Junta deseja Boas Festas

nossos dias.

e um Feliz Ano Novo.

Aos clientes e amigos

A conquista dos nossos objetivos depende
da vontade, da amizade e da sabedoria,
que nos servem de linhas de orientação.
Esperamos contar sempre com a vossa preferência
e estaremos sempre à altura das expectativas e necessidades.
Agradecemos a oportunidade que nos oferecem quando confiam
nos nossos serviços para alcançarem os objectivos a que se propõem.
Ao terminar mais um ano, importa refletir sobre os compromissos
e realizações do dia-a-dia, agradecendo a todos por mais um ano de
trabalho em cooperação, com confiança e dedicação.
Que esta quadra festiva seja apenas um ponto de percurso
neste caminho que se faz percorrendo em conjunto.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo,
Carlos Santos
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Campanha solidária
Volodymyr Savratskyy precisa de ajuda para voltar à Ucrânia
Na freguesia de Beira Grande, em Carrazeda de
Ansiães, mora um emigrante de 51 anos que por
motivos de doença não pode trabalhar e que necessita de ajuda para regressar à Ucrânia. Volodymyr Savratskyy, mais conhecido na freguesia
pelo simples “Miguel”, está há uma década em
Portugal e perdeu o emprego o ano passado
por sofrer de anasarça, uma condição clínica de
acumulação de líquido generalizada.
A vida não tem sido fácil para Miguel, entrevistado enquanto recuperava no Centro Hospitalar
do Nordeste, em Mirandela. A 14 de Setembro
de 2000 chegou a Lisboa para “ganhar euros”
e, sem saber que tinha de assinar contrato de
trabalho com seguro de acidentes de trabalho,
acabou a trabalhar no Circo Chen. Na noite de
11 de Março de 2004, quando regressava a
casa, foi esfaqueado na barriga.
“Apanhei a facada na Marinha Grande, à beira
da fábrica de vidro, ao passar no outro lado da
rua. Fui abordado por duas pessoas, que me
perguntaram se tinha tabaco. Quando abri a
bolsa e tirei o maço, meteram-me a faca. Graças
a Deus, uma senhora passou e chamou a ambulância. [Roubaram-me] o passaporte, 150
euros e o telemóvel, que era a minha única
forma de contacto”, recorda.
O incidente obrigou-o a um internamento de 17
dias no hospital, ao que se seguiu um período
de recuperação em casa duma professora na Marinha Grande: “Uma senhora muito bon-

perna arrebentou sangue. Pedi ao Tiago

dosa, de 60 anos, que muito me ajudou. Ela ajuda os pobres, lá na igreja, e ajudou-me

[Meireles] para chamar a ambulância e

com comida, comprou-me roupa”.

trouxeram-me para aqui”. Sem com-

Nessa altura, o médico informou Miguel de que necessitaria de um ano para que o feri-

preender o que lhe “estão a fazer” no

mento fechasse sem complicações. “Patrão queria trabalhadores, eu não podia”, pelo que

Centro Hospitalar do Nordeste, Miguel

perdeu o emprego no circo.

acrescenta que estava previsto ter

“Em Coimbra apanhei o comboio para o Porto. Tudo se passa na grande cidade, nas

saído logo no dia seguinte, “mas não

pequenas não se faz nada. Não me ajudavam, não tinha comida nem roupa. No Porto

me conseguia levantar. Estava tudo

tem tudo. À noite dão mantas, roupa, comida, coffee [café], dormida. Toda a gente vai

inchado e tudo me doía”.

embora para a grande cidade porque tem tudo”, explica.

Apesar do internamento, Miguel con-

Durante mês e meio, um amigo cedeu abrigo e comida, no centro do Porto. “Mas amigo

tinua em contacto com a família na

tinha filhos, não podia estar sempre a ajudar, um mês chega”, pelo que “à noite dormia

Ucrânia, onde os pais, ambos com 71

no Campo 24 de Agosto”. Isto até um outro amigo o levar para “uma casa que já não

anos, lhe pedem constantemente para

existe, junto à Ponte Luís I, no lado de Gaia”, onde havia “outros pobres a dormir”. Foram

regressar. O problema é que “o bilhete

“três anos assim, com mais umas 140 pessoas, tudo emigrantes”.

para voltar custa 430 euros” e Miguel,

Nesse tempo, continuou a procurar empregou e chegou a trabalhar como guarda-noctur-

nos dez anos que está em Portugal,

no numa fábrica velha, em Gaia. “Meu amigo arranjou-me esse trabalho, mas com três

ficou sem tudo. “Lá [na Ucrânia] fica-se

meses e meio o patrão não paga. Fui embora, que fazer?”

maluco e a mulher disse-me para eu

Já em 2007, “um amigo que tem o pai a trabalhar aqui [Carrazeda] perguntou-me se

vir trabalhar, ganhar euros. Mas não dá

queria trabalho” e Miguel veio até ao concelho de Carrazeda de Ansiães, onde durante

nada, tempo passa e nada. Era preciso

dois anos fez o que podia: “cortar erva na estrada, apanhar batata, tudo”. Ajudou quem

fazer contrato, seguro, eu não sabia”,

precisava, mesmo com as dificuldades inerentes à doença que lhe aumentava continua-

lamenta.

mente o peso.

“Para férias, provar vinho, passear,

No último ano, começaram a agravar-se os sinais da anasarça, com ascite (acumulação

visitar, aqui é super. Para trabalhar, é

de líquido no abdómen) e edemas nos membros inferiores. No início de Dezembro, “es-

igual. A comida é igual, tudo é igual,

tava a jantar em casa, a ver televisão, e senti muito calor na perna. Levantei a manta e a

mais barato [na Ucrânia] só vodka e
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Presidente de Junta dá o exemplo
O anjo-da-guarda de Miguel tem sido, nos últimos meses, o presidente da Junta de
Freguesia de Beira Grande. Manuel Aníbal Meireles havia alugado uma casa a um conjunto de trabalhadores sazonais, entre os quais se encontrava o ucraniano. Depois de
quatro meses em que tudo correu bem, os inquilinos deixaram de pagar a renda, a
electricidade e a água e acabaram por ir embora. “O Miguel deixou de poder trabalhar
e ficou lá sozinho”, lembra o autarca, que se condoeu com a situação do emigrante e
começou a apoiá-lo com as despesas da casa. “A comunidade dava-lhe batatas, couve,
azeite... Dentro das minhas possiblidades, também lhe dava batata, leite, açúcar, pão e
de vez em quando carregava-lhe o telemóvel”.
“O trabalho dele foi sempre pouco, com o peso que tinha não conseguia trabalhar. Acabava por fazer o trabalho da casa, cozinhava, lavava a roupa, os outros chegavam e tinham
a merenda feita, lá se iam entendendo. Quando os outros saíram é que ficou totalmente
dependente. Nem sequer tem roupa, antes ele cosia a roupa para ficar mais larga, emendava camisolas com outras camisolas”, explica.
No dia 3 de Dezembro, o filho Tiago liga para Manuel Aníbal Meireles a informá-lo “do
rebentamento duma ferida” na perna direita de Miguel, “estava a esguichar sangue”. O
ucraniano foi levado para o Centro de Saúde de Carrazeda e daí para o Hospital de Mirandela. “Curaram-lhe a perna e deram-lhe alta no dia seguinte, mas passados três dias
[terça-feira] voltou a chamar-me. Estivemos a conversar e disse-me que tinha os testículos inchados e que não conseguia urinar. Os bombeiros foram buscá-lo e ficou internado em Mirandela”, adianta.

Dê significado ao Natal e contribua
Perante a situação crítica de saúde e a vontade de Miguel em regressar à terra de
origem, que ainda não aconteceu pela falta de dinheiro, surgiu o movimento de solidarietabaco. Aqui tem é mais calor, ontem
[dia 14] estavam lá 15 graus negativos”, afirma Miguel, que deixa mais
uns valores para comparação: “Minha
filha é médica e ganha 200 euros. Mãe
telefonou-me ontem 10 minutos [e pagou] mais de 13 euros”. Para além dessa
filha, de 20 anos, tem um filho de 19
anos que “trabalha no campo” e outro de

dade organizado pelo presidente da Junta de Freguesia de Beira Grande, pela Direcção da
revista Jfreguesia, pelo portal www.jfreguesia.com e pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
de Carrazeda de Ansiães.
O NIB da conta de solidariedade para com o Volodymyr “Miguel” Savratskyy é:

CCAM - 0045 2190 40240830855 68
Nesta quadra natalícia, vamos fazer com que este nosso irmão possa sorrir uma vez mais
e encontrar a família que o aguarda com saudade, a 3500 quilómetros de distância.

22 que ainda estuda.
“Minha terra, Ternopil, é mais perto da
Polónia. Varsóvia [capital da Polónia]
fica a 300 quilómetros, Kiev [capital da
Ucrânia] já fica para o lado da Rússia. A
minha terra ficava na Polónia. Meu pai é
ucraniano, a mãe é polaca”, diz.
Miguel, Volodymyr Savratskyy de nascimento, não está arrependido de ter
emigrado, mas sabe que está na hora
de voltar à Ucrânia. O principal motivo
é por a mãe ser “muito velha”, o que o
deixa quase a chorar. Em Ternopil tem
ainda um irmão à espera.
“Vim aqui ganhar para voltar, dez anos
e não ganhei nada. Quero ir para lá”.
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Resende
Testemunhos seculares e tradições únicas
entre o Património Mundial do Douro e a serra
O município de Resende situa-se na margem sul do rio Douro em posição privilegiada, interligando os distritos de Viseu, Porto e Vila Real num triângulo que se pode
classificar como porta de entrada no Património da Humanidade que é o Alto Douro
Vinhateiro.
Mas estas terras não se confinam à cota do segundo maior rio da Península Ibérica,
pois as freguesias desenvolveram-se nas encostas que trepam para a serra de Montemuro. É o caso das freguesias de S. Cipriano, onde a Junta de Freguesia quer criar
uma zona de lazer no Monte do Calvário, e de Feirão, sendo esta uma das freguesias
mais altas de Portugal, localizada acima dos mil metros de altitude.
A freguesia de Resende dá o exemplo, ao começar junto ao rio e a subir até uma cota
dominada pela capela da Senhora do Viso, um belo edifício de linhas românicas que
foi recentemente restaurado pela Junta. Também a freguesia de Barrô, no lugar da
Ribeira, está ligada ao rio e ascende em socalcos onde prolifera a vinha que depois
produz o Vinho do Porto, tendo sido aqui que o Marquês de Pombal mandou edificar o
primeiro marco da primeira Região Demarcada do mundo.
São estes exemplos que nos permitem falar da zona de Resende sem reportar à
clássica referência às cerejas. É sobejamente conhecido que são boas e que são a
imagem de marca do concelho, mas é possível demonstrar e explorar outras riquezas a diversos níveis: arqueológico, social, patrimonial e cultural. Afinal, em Resende
existem inúmeros vestígios de povoamentos seculares. Há monumentos megalíticos,
construções romanas, igrejas de diversos séculos, imponentes solares e um vasto
património cultural que subsiste no foclore, na gastronomia e no artesanato.
Uma palavra final para outro dos ex-líbris desta terra: as cavacas de Resende. É um
doce conventual à base de ovos já famoso no século XIX, com um jornal de época a
referir que “despertavam a gulodice dos romeiros”.

Termas de Aregos remontam
a Albergaria do século XII
O concelho de Resende é também famoso
pelas Caldas de Aregos, um complexo termal
entre as freguesias de Anreade e Miomães e
a poucos metros do rio Douro.
Foi no século XII que a rainha D. Mafalda
mandou construir uma albergaria, precursora
dos actuais balneários termais, para cura de
“lázaros” e “gafos” que procuravam estas
águas sulfúreas, bicabornatadas, sódicas e
fluoretadas. Captadas a 63 metros de profundidade para manterem intactas a pureza
bacteriológica, a limpidez e a estabilidade
físico-química, são águas com 9,2 de PH e à
temperatura de 62.ºc.
O complexo termal, um dos mais famosos do
Norte e Centro do País, sofreu uma profunda
intervenção de restauro e reabiu em 2009
com melhores condições para os utentes. Os
tratamentos disponibilizados incidem sobre
as vias respiratórias (irrigação, inalação,
pulverização e nebulização em câmara),
os banhos (imersão simples, imersão com
aerobanho, imersão com subaquático,
imersão com hidromassagem, duche de
jacto, duche escocês, duches parciais, duche
vichy, vapor parcial, vapor integral e maca)
e pelóides (com aplicação de lamas).
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Feirão
Uma das freguesias mais altas de Portugal
Sendo uma das freguesias mais altas do território nacional, situada acima dos mil
metros de altitude, Feirão não tem recebido o apoio devido da Câmara de Resende,

Quilómetros de novos pavimentos

tendo procedido a diversas obras graças a uma correcta gestão do Orçamento próprio.
Assim, é graças aos meios da freguesia que o cemitério tem vindo a ser regularmente

O alargamento da Avenida da República

beneficiado, primeiro com a canalização de água para uso no interior, depois com o

tem sido a obra dominante no actual

arranjo do largo envolvente, beneficiado com algumas árvores e equipamento urbano.

mandato do Executivo composto por José

Foi já no final deste ano que esse largo recebeu um novo piso em paralelipípedo.

Monteiro, Antonino Mourão e Manuel Pinto.

Ainda assim, continuam a faltar os necessários pontos de luz, visto tal intervenção ser

Esta intervenção englobou ainda o derrube

da área de competência do município e não da Junta.

de muros e uma nova pavimentação do ar-

As ruas da freguesia são limpas e lavadas periodicamente, bem como os caminhos

ruamento, bem como de vias adjacentes.

vicinais. Regular é também a desratização da freguesia, no âmbito de um protocolo

A rua dos Salgueiros, por exemplo, foi

em que Feirão foi pioneiro a nível continental.

alargada, calcetada e beneficiou ainda da

Entre outras intervenções, destaca-se ainda a compra de um palco amovível, com as

construção dum muro em betão armado. A

dimensões de dez por oito metros, para melhorar as condições de realização de festas

rua de S. Martins também foi calcetada, tal

e eventos. Uma das festividades do próximo ano que vai beneficiar disso são as Santa

como a Calçada.

Luzia, existindo já um protocolo de apoio à edição de 2011, com a Junta de Freguesia

Outras novas pavimentações, a cubo, foram

a suportar 20 por cento dos custos organizativos.

realizadas na rua da Restauração, na rua
de Santa Luzia, na rua das Poças, na rua
da Fonte Coberta e na rua da Formosura.

A nível de equipamento para serviço público, refira-se a aquisição de um kit de
primeira intervenção para o combate a
incêndios, bem como a aquisição de uma
viatura todo-o-terreno.
Para o serviço administrativo foram adquiridos computadores, fotocopiadora, mesas,

Topónimo com origem em nome da era romana

cadeiras e climatizadores.

Composta pelos lugares de Feirão, Barraca e Padiola, a freguesia fica situada nas
faldas de Montemuro, no extremo sudeste
do concelho.
O nome vem do uma feira importante que
ali se realizava em outros tempos, havendo investigadores que defendem a relação
do topónimo com um antigo povoador do
local. A hipótese mais provável provém do
nome latino Farillanus (possuidor romano),
o que, etimologicamente, parece ser a
hipótese mais razoável.
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Barrô
O orgulho de produzir Vinho do Porto
A freguesia mais a Nordeste do concelho pode orgulhar-se de ser a única a integrar o
Alto Douro que a UNESCO classificou Património Mundial. Um símbolo disso é o marco
usado para delimitar a zona vinhateira, que actualmente está à guarda do Museu do
Douro por ter sido o primeiro marco mandado levantar pelo Marquês de Pombal. Para
além do Vinho do Porto, a vinicultura da freguesia produz ainda uva moscatel, não
para fazer a bebida mas como uva de mesa.
Barrô é também o berço da cereja de Resende, pois é também na freguesia, na zona
da Ribeira, que aparecem os primeiros frutos. É, ainda, um local onde se produz
bastante e bom azeite.
No património destaca-se a igreja românica erguida no século XIII.
A nível institucional, a Junta de Barrô é a única do concelho com atendimento ao
público em três dias da semana.

Notícias
Miomães celebrou magusto no dia 7
O magusto da freguesia realizou-se, este ano, no dia 7 de Novembro. A festa decorreu
no campo de futebol, onde foram colocados os fornos necessários à assadura. Além
da castanha, também foram grelhadas algumas carnes para os presentes.

São Romão de Aregos programa ceia de Natal
A Junta de Freguesia realiza no dia 18 de Dezembro, pelas 19 horas, a habitual
Ceia de Natal para os Idosos da freguesia. Os fregueses com mais de 65 anos de
idade poderão efectuar a sua inscrição na sede da Junta de Freguesia até ao dia
13/12/2010.
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Resende
Reanimada a peregrinação à Capela da Senhora do Viso
A freguesia de S. Salvador de Resende, da qual provém o nome do concelho, é
banhada em toda a extensão norte pelo rio Douro, subindo na parte sul até aos 800

Seminário com mais de 75 anos

metros de altitude. É já numa parte superior da freguesia que se encontra a Capela
de Nossa Senhora do Viso, um pequeno templo ainda mais antigo do que a igreja

É também de cariz religioso outro dos mon-

paroquial. É aqui que se encontra uma das maiores obras da Junta de Freguesia, que

umentos mais imponentes da freguesia: o

procedeu ao restauro do templo e à abertura de um arruamento para a cota superior.

Seminário de Nossa Senhora de Lourdes.

O restauro da capela obrigou a uma técnica avançada de engenharia, com o levan-

Em 1928, a Câmara presidida por Manuel

tamento de uma parede interior em cimento que “cola” a parede exterior, a qual

Rebelo Moniz comprou a Casa do Sais

mantém a estrutura original de pedra. Para tal, foi necessário colocar as vigas ao

para dar resposta à falta de capacidade

comprido, da entrada da capela até ao altar, e construir um base em cimento para

do Seminário de Lamego: “um verdadeiro

a estrutura do telhado. “A promotora da obra foi a Junta, sem dúvida alguma, mas

palácio, de salas amplas e arejadas, em um

se a Câmara não tivesse ajudado não teríamos chegado tão longe”, adianta Arlindo

dos mais pitorescos lugares de Resende”.

Sequeira. O presidente da Junta lembra também o padre António Martins Teixeira

O lugar de Sais já está referenciado desde

porque, ”se a memória não me falha, foi ele quem arranjou os artistas que restaura-

946, ano em que foi celebrada uma es-

ram as pinturas e o altar-mor”.

critura de doação de 14 “villas”. Nos finais

A Junta quer agora adquirir o terreno em frente à capela, onde já ocorrem as missas

do século XIX, a Casa do Sais tornou-se um

campais, para aí colocar um centro de lazer que também sirva para fins religiosos.

importante centro de piedade e assistência,
com enorme afluência de fiéis nos actos
religiosos que ali se celebravam.

Coral mantém tradições rurais
A freguesia de Resende é também a casa
de diversas colectividades, com especial
destaque para o Grupo Coral de Resende,
cujo trabalho etnográfico mantém vivas as

Igreja matriz data do século XII

músicas e tradições rurais da região, com o

A igreja paroquial de Resende, numa

tros, da Junta de Freguesia de Resende.

posição central relativamente à vila, foi

Fundado em Fevereiro de 1991, o Coral

construída no século XII e, à semelhança

tem registado actuações no País e também

da Capela de Nossa Senhora do Viso, é do

no estrangeiro, como foi o caso das regis-

estilo românico.

tadas no Canadá e na Suíça. O repertório

Com torre sineira com varandim e estru-

é composto por música erudita, sacra e

tura em cruz, a Igreja de S. Salvador de

tradicional com arranjos actualizados. As-

Resende possui uma bela rosácea por cima

sim, é possível ouvir temas de Mozart como

da porta, a qual é ladeada por colunas com

“Correi pastorinhos”, canções populares

capitéis e duas arquivoltas. No interior

durientes como “Fui ao Douro à vindima” e

estão guardadas as imagens do Santíssimo

cânticos para missa completa como “Glória

Salvador e da Senhora da Conceição.

a Deus”, do padre Ferreira dos Santos.

carinho da população e o apoio, entre ou-
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Cárquere
Mosteiro celebra centenário como monumento nacional
A freguesia de Cárquere orgulha-se de possuir um monumento nacional desde 1910.

A freguesia não parou no tempo e tem

Trata-te da Igreja de Nossa Senhora de Cárquere, um templo românico onde, segundo

sido palco, nos últimos anos, de diversas

a lenda, o rei D. Afonso Henriques terá sido curado das pernas, ainda criança. Funda-

intervenções para melhorar a qualidade de

da no século XII, é de de estilo românico, mas sofreu diversas alterações ao longo dos

vida dos residentes. Um exemplo disso foi

séculos. No espólio constam duas valiosas imagens: a da padrodeira, em marfim, e a

o alargamento das redes de distribuição de

de Nossa Senhora-a-Branca, uma escultura gótica do século XIV em pedra calcária.

água e de saneamento, que cobriam cerca

Outro monumento de prestígio na freguesia é a Ponte de Carcavelos, também envolta

de 15% da freguesia e agora chega aos

numa lenda alusiva ao fundador da Nacionalidade. D. Afonso Henriques pretendia pas-

85% de cobertura.

sar pela ponte, mas teve que esperar numa casa velha e, enquanto aí permaneceu,

A sede da Junta foi requalificada e dotada

moeu o próprio pão num moinho situado nas proximidades.

de novos equipamentos informáticos, disponibilizando acesso à internet sem fios.
Destaca-se também a pavimentação
em asfalto da estrada principal, que liga
Cárquere a S. Romão de Aregos e a Resende, numa extensão aproximada de 10
quilómetros. Foram ainda abertos cerca de
5 quilómetros de caminhos florestais.
O cemitério foi iluminado a nível interior
com a colocação de postes de estilo tradicional.
A nível ambiental, o voluntariado jovem
que decorre anualmente permite limpar o
lixo das florestas e vigilância permanente,
para evitar incêndios.

Notícias
Acessos ao cemitério de Feirão melhorados
Os acessos ao cemitério foram melhorados com a aplicação de um pavimento em
paralelipípedo. A intervenção teve início ainda na Primavera de 2010, na sequência
das pavimentações realizadas nas ruas da Restauração, de Santa Luzia e das Poças, e
permitiu melhorar o acesso a este equipamento público.

Felgueiras comemorou São Martinho
Cumprindo com os costumes e seguindo a tradição de São Martinho, a Junta de
Freguesia realizou o tradicional magusto.
Fugindo um pouco ao costume, este magusto teve lugar no Centro Comunitário e proporcionou vivências e experiências relevantes junto dos mais idosos.
Houve franco e salutar convívio, com lanche, muita castanha acompanhada de bom
vinho, oferecido por alguns dos nossos habitantes, e um baile que deu um toque mais
animado e divertido à festa.
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S. Cipriano
Igreja do século XVIII com tesouros barrocos
O monumento mais imponente da freguesia de S. Cipriano é a igreja com o mesmo
nome. Grandioso na construção e harmonioso no conjunto, este templo data do século

Bandas de música seculares

XVIII. O interior apresenta um comprimento de 32 metros, com uma largura na nave
de 8,25m de 6,50m na capela-mor. O tecto tem a forma de berço e as paredes têm

O desenvolvimento cultural da freguesia

um alto lambrim de azulejo azul.

tem assentado nas cinco associações da

Na capela-mor, onde os dezoito cadeirais lhe dão um aspecto quase de catedral, há

terra: a Banda de Música “A Velha”, a Ban-

um lindíssimo retábulo barroco com três pares de colunas salomónicas. O trono ter-

da de Música “A Nova”, o Grupo Social de

mina em baldaquino, ornamentado com dois serafins. Na banqueta do altar existem

S. Cipriano, o Rancho Danças e Cantares e

quatro pares de castiçais de madeira, dourados, da época do retábulo. A imagem de

a Associação Casa do Povo de S. Cipriano.

São Cipriano, padroeiro da freguesia, está do lado direito do trono. Do lado oposto

A nível musical, as duas filarmónicas têm

está a imagem de São Bernardo. No arco cruzeiro, em pequenas mísulas, estão duas

levado longe, com o melhor brilhantismo, o

imagens muito valiosas, dos Papas S. Martinho I e S. Gregório Magno.

nome da terra e do concelho de Resende.

Os dois altares cruzeiros postos em bizel são também de talha barroca, guardando um

A Banda “A Velha” foi fundada em 1840,

Menino Jesus de Tamancos em madeira policromada do século XVIII e a imagem do

provavelmente pelo padre António Pinto

Senhor Morto. Há ainda mais três altares laterais da última fase do barroco.

Monteiro, e a Banda “A Nova” surgiu em

De realçar também a existência de um pequeno salão de reuniões e um importante

1881, quando o lugar do antigo mestre da

relógio mecânico do século XIX, na torre, cujo mostrador é visível exteriormente.

“Velha”, que tinha viajado para o Brasil,
foi tomado por outra pessoa. Durante
muito tempo houve grande rivalidade entre
as duas bandas, mas actualmente tudo
decorre com civismo e respeito e ambas
são o orgulho das gentes de S. Cipriano.

Centro cultural com cheiro a novo
O Centro Cultural e Auditório de S. Cipriano, uma obra da Câmara Municipal em
colaboração com a Junta de Freguesia, está
em fase de conclusão. Esta é a obra de
maior envergadura a ocorrer nos últimos
tempos e vai servir, entre outras funções,
para dignificar as actuações das duas bandas filarmónicas de S. Cipriano.
É também de salientar o projecto de recuperação do Monte do Calvário - Senhor
dos Aflitos. A Junta de Freguesia comprou
o terreno envolvente à capela e vai dotá-lo
de equipamento urbano como mesas e
bancos, ao que se junta o ordenamento e

Torre da Lagariça em romance de Eça de Queirós

colocação de árvores para embelezamento.

Este solar com antiquíssima torre, declarado imóvel de interesse público em 1977,
é considerada a “Ilustre Casa de Ramires”
descrita no romance de Eça de Queirós.
Com origens numa “villa” romana, pertenceu em tempos medievais à família dos
Pintos Cochoféis, depois do casamento de
Gonçalo Martins Cochofel com D. Briolanja
Pinto, no século XVI.
Em 1610, a torre, que até então servia
como atalaia de vigia, foi adaptada para
residência familiar.
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Novos sites
Mais freguesias aderem aos serviços do portal Jfreguesia
O portal Jfreguesia, que disponibiliza diversos recursos para melhorar a navegação das entidades públicas e dos cidadãos, continua
a crescer e a ganhar cada vez mais aderentes. Alguns dos exemplos mais recentes são as freguesias de Amendoeira e de Bagueixe,
ambas do concelho de Macedo de Cavaleiros, de Parambos, em Carrazeda de Ansiães, e de Reigoso, do município de Oliveira
de Frades.

http://amendoeira.jfreguesia.com

http://bagueixe.jfreguesia.com

http://parambos.jfreguesia.com

http://reigoso.jfreguesia.com
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Orçamento de Estado
Corte de 8,6% no Fundo de Financiamento das Freguesias
O Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), a principal fonte
de receita da grande maioria destas instituições autárquicas, vai
sofrer uma redução de 8,6% no ano civil de 2011. A justificação
oficial é a necessidade de redução das despesas do Estado, embora o financiamento das freguesias ronde apenas 1% do Produto
Interno Bruto (PIB) português.
A nível de exemplos, comparamos os valores de duas freguesias transmontanas. Beira Grande, em Carrazeda de Ansiães, foi
contemplada com 25838 euros no Orçamento de Estado (OE) de
2010, valor que no próximo ano será reduzido para 23618. São
menos 2220 euros, correspondendo a 8,591996% da dotação
para 2010, ou 8,6% quando arredondado para uma casa decimal. A freguesia de Morais, em Macedo de Cavaleiros, vai receber
46747 euros em 2011, menos 4395 do que os 51142 euros de
2010: arredondando para uma casa decimal, é um corte de

relevantes na acção governativa relativa à Administração Local

8,6%.

tem sido a transparência comunicativa revelada pela publicação

Mudando os exemplos para o distrito de Viseu, com duas fregue-

em sítios electrónicos públicos de documentos acessíveis a con-

sias de valores mais aproximados, a situação mantém-se.

sulta. Pretende-se assim facilitar a consulta por todos, jornalistas

Anreade, em Resende, recebeu 30027 e está contemplada com

incluídos, dos dados disponíveis. Ora, no seguimento das suas

27447 no próximo OE; Ribeiradio, em Oliveira de Frades, tem

questões verificámos que a informação que solicita está disponí-

um corte de 38279 para 34990. Mais uma vez, as contas indicam

vel no Portal do Governo - www.portugal.gov.pt - na área refer-

uma redução de 8,6%.

ente ao Orçamento de Estado de 2011”.

Os exemplos no distrito de Vila Real mantêm a tendência. Canedo

Na altura desta resposta, ainda não estava publicado o OE para

(Ribeira de Pena) vai ter menos 3802 euros, após uma descida

2011, apenas a proposta do Governo que, aprovada em genera-

de 44247 para 40445 euros na dotação, enquanto Quintã terá

lidade, pode sofrer alterações pontuais no debate em especiali-

menos “apenas” 1471 euros, pois em vez de 17124 euros irá re-

dade. Assim, os valores utilizados nas nossas contas referem-se

ceber 15653 euros no próximo ano. Feitas as contas, é mais um

à proposta constante no Mapa XX – Transferências para as

corte de 8,6% na dotação do FFF.

Freguesias, que pode consultar no nosso portal (em “Notícias

Tentámos obter explicações junto da Direcção-Geral das Au-

para as freguesias”).

tarquias Locais, que nos reencaminhou para o Ministério da

Por responder ficaram três perguntas efectuadas em resposta

Presidência (MP), dado ser esta a entidade responsável pela

ao email recebido do MP: “1) o valor do corte das transferências

comunicação institucional. Daí fomos encaminhados para o Minis-

para as freguesias é de 8,6% para cada freguesia? 2) em caso

tério das Finanças, para o qual enviámos um email a solicitar

negativo, qual é o valor correcto? 3) variando esses valores entre

dados e explicações. A resposta veio do MP: “um dos factores

freguesias diferentes, quais os critérios subjacentes à variação?”.

CCDR-Norte
Orçamento Comunitário pós-2013 discutido no Porto
Decorreu a 19 de Novembro, no Mosteiro de São Bento da Vitória
(Porto), o Seminário Internacional “Europa 2020: Nova estratégia, novos instrumentos de financiamento”, iniciativa promovida
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N) e o “ON.2 – O Novo Norte” (Programa Operacional Regional do Norte).
Subordinado ao tema das políticas comunitárias de competitividade e coesão da estratégia “Europa 2020”, o seminário teve
o duplo propósito de trazer a Portugal e à Região Norte informação relevante sobre preparação da futura arquitectura dessas
políticas e do orçamento, no período 2014/2020, e de estimular
o debate público nacional sobre o futuro desenho de políticas de
desenvolvimento regional em Portugal, no horizonte temporal
subsequente à execução do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) e dos seus Programas Operacionais.
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Artur Parreira
“É habitual os membros do Executivo adiantarem dinheiro”
A interioridade e a desertificação são problemas cada vez

dições, mas não há uma receita que possibilite a contratação

mais habituais no Portugal profundo e mesmo em concelhos

de um funcionário para proceder a essa manutenção.

bem localizados e com boas vias de comunicação, como é o

Além disso, deu-se o caso de solicitarmos dois funcionários

caso de Macedo de Cavaleiros. Um exemplo desta situação

ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),

foi bem visível em Nozelos, na freguesia de Arcas, durante o

precisamente para essa manutenção da malha viária, mas

século passado

estivemos meses à espera que os senhores de Lisboa apro-

Na altura da reorganização administrativa de 1853, quando a

vassem ou não. Quando o IEFP aprovou já tínhamos realizada

extinção do concelho de Torre de D. Chama ditou a transição

e paga essa manutenção.

da freguesia para o município de Macedo de Cavaleiros, a
aldeia de Nozelos tinha 700 habitantes. Um número bem dis-

Há distância entre o Poder Central, que tem os meios finan-

tante dos cerca de duas dúzias de residentes já neste século

ceiros, e as freguesias, que são quem tem de realizar as

XXI. Em Arcas e Mogrão também houve um descréscimo

obras locais?

populacional, embora não tão acentuado. Em entrevista para

Há, claro que há. Não se pode investir sem meios financeiros

a revista Jfreguesia, o presidente da Junta de Freguesia de

e as freguesias não têm poder para isso. Quando uma Junta

Arcas aborda estes problemas e deixa algumas críticas ao

solicita um empréstimo junto da Banca só pode receber até

Poder Central por não combater esta situação.

10% do Fundo de Financiamento das Freguesias. É habitual
os membros do Executivo terem de adiantar do próprio

O que originou esta desertificação?

dinheiro enquanto os empréstimos e as transferências das

O que causou as outras todas, a interioridade e a falta de

entidades superiores não são aprovados. Isto quando 60% a

emprego. Cerca de 80% dos actuais habitantes ainda vivem

70% dos funcionários públicos não justificam o dinheiro que

da agricultura. Por outro lado, a freguesia também não es-

ganham. Estamos a falar dos que detêm cargos superiores,

capou aos movimentos migratórios do tempo da II Guerra

são os que justificam menos, não é o cantoneiro ou o jardi-

Mundial.

neiro.

Como é que uma Junta pode combater a interioridade e a

Qual é o trabalho da Junta de Arcas para manter a freguesia

desertificação?

com dinamismo?

O principal problema é que as competências atribuídas são as

Já somos poucos e tornámo-nos como uma família. Já nos

que originam despesa e não receita. Por exemplo, compete

conhecemos, temos os nossos costumes e tradições.

à freguesia manter os arruamentos limpos e em boas con-
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PROGRAMA SATAPOCAL
Alterações ao classificador económico das receitas e das despesas
Na procura de adaptar o POCAL às novas realidades do
trabalho público e corrigir a introdução de rubricas no mesmo,
o SATAPOCAL apresentou uma nova versão do classificador
económico das receitas e das despesas.
Começando pelo classificador das receitas, verificamos que sofreu
poucas alterações, sendo estas a criação de sub-rubricas das
rubricas 07.01.10 – Desperdícios, resíduos e refugos e 07.01.11
– Produtos acabados e intermédios, as quais são demonstradas
na seguinte tabela:
RUBRICA

DESIGNAÇÃO

07.01.10

Desperdícios, resíduos e refugo

07.01.10.01

Sucata

07.01.10.99

Outros

07.01.11

Produtos acabados e intermédios

07.01.11.01

Inertes

07.01.11.99

Outros

Na receita verificou-se também a introdução de uma nova rubrica
na 07.02 Serviços, nomeadamente a 07.02.09.09 – Canídeos e
gatídeos, sendo o objectivo a compreensão de receitas
provenientes da prestação de serviços de alojamento a canídeos
e gatídeos no canil municipal.
As alterações mais significativas foram efectuadas no orçamento
da despesa devido às alterações efectuadas nos contratos de
trabalhos da Função Pública.
Na rubrica 01.01.04 - Pessoal dos quadros – Regime de contrato
individual de trabalho devem ser consideradas, até à revisão do
Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, e tendo em conta o
novo quadro de vinculação e remunerações, resultante da Lei de
Vínculos, Carreiras e Remunerações, as remunerações a processar aos trabalhadores que nas Autarquias Locais transitaram, em
31 de Dezembro de 2008, para o contrato de trabalho para o
exercício de funções públicas por tempo indeterminado, com
origem nas seguintes modalidade jurídicas:
- Nomeação definitiva;
- Nomeação provisória;

profissional e remuneratória desses trabalhadores, resultantes

- Contrato por tempo indeterminado (regime de contrato indi-

da aplicação do número 6, do artigo 47, da LVCR. Saliente-se

vidual de trabalho);

que estas rubricas devem ser dotadas das verbas necessárias à

- Comissão de serviço durante o período probatório, ou comissão

realização do encargo que se estima, sendo, em sede de reali-

de serviço extraordinária para realização de estágio.

zação da respectiva despesa, inscrito montante que corresponda

Esta rubrica possui actualmente as seguintes desagregações:

ao estrito valor da alteração da posição remuneratório, ou seja, à

- 01.01.04.01 – Pessoal em funções. Engloba as remunerações

diferença entre a remuneração que o(a) trabalhador(a) aufere e a

mensais dos trabalhadores que se encontravam na situação

que passa a auferir em consequência da alteração.

acima descrita e que exerceram funções no organismo, no ano

- 01.01.04.03 – Alterações facultativas de posicionamento remu-

anterior ao da execução do orçamento. Isto equivale a dizer que,

neratório. Engloba os montantes relativos às alterações facul-

no caso vertente, se compreendem as (12) remunerações men-

tativas de posicionamento remuneratório, ocorridas na esfera

sais dos trabalhadores com contrato de trabalho para o exercício

profissional e remuneratória desses trabalhadores, que resultam

de funções por tempo indeterminado que se encontravam em

da aplicação do número 1 do artigo 47.º, ou dos números 1 e 2,

funções na respectiva autarquia local no dia 31 de Dezembro de

do artigo 48.º da LVCR. Estas rubricas devem ser dotadas das

2009.

verbas necessárias à realização do encargo que se estima, sendo,

- 01.01.04.02 – Alterações obrigatórias de posicionamento

em sede de realização da respectiva despesa, inscrito montante

remuneratório. Engloba os montantes relativos às alterações

que corresponda ao estrito valor da alteração da posição remu-

obrigatórias de posicionamento remuneratório ocorridas na esfera

neratório, ou seja, à diferença entre a remuneração que o(a)
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pocal

A desagregação operada nesta rubrica corresponde às seguintes
designações:
- 01.01.06.01 – Pessoal em funções;
- 01.01.06.02 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório;
- 01.01.06.03 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório;
- 01.01.06.04 - Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho.
A rubrica 01.01.14- Subsídio de Férias e de Natal não se encontra desagregada, pelo que se devem inscrever os montantes a
processar aos trabalhadores a esse título, no ano de execução do
respectivo orçamento.
Caso a Autarquia Local entenda como relevante desagregar a
rubrica de modo a contemplar os valores relativos à diferença
provocada na remuneração mensal pelas “Alterações obrigatórias
do posicionamento remuneratório” e pelas “Alterações facultativas do posicionamento remuneratório”, pode fazê-lo, desde que
respeite o conteúdo da rubrica principal.
Na rubrica 01.02.13.01 – Prémios de desempenho enquadramse os montantes a atribuir aos trabalhadores a este título, em
resultado do disposto nos artigos 74.º e 75.º da LVCR e na
01.02.12.02 – outros são incluídos os abonos, conforme a sua
natureza, que tenham o seu direito e regime de atribuição fixado
em Lei, sendo exemplo as senhas de presenças em reuniões e
outros não enquadráveis.
A rubrica 01.03.05 foi subdivida pelos principais organismos
dependentes da Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de
Aposentações, sendo englobado nestas os pagamentos de quotas
ou contribuições devidas a estas instituições. A subdivisão é a
seguinte:
RUBRICA

DESIGNAÇÃO

01.03.05.01

ADSE

01.03.05.02

Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções públicas,

trabalhador(a) aufere e a que passa a auferir em consequência
da alteração.
- 01.01.04.04 – Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho. Engloba a remuneração mensal a processar aos tra-

subdivida em:
01.03.05.02.01

Caixa Geral de Aposentações

01.03.05.02.02

Segurança Social – Regime Geral

01.03.05.03

Outras

balhadores que iniciaram ou vão iniciar funções na Autarquia
Local na sequência de procedimento concursal, aberto no ano

E a rubrica 01.03.10 sofreu uma desagregação que permitiu in-

da execução do respectivo orçamento. Saliente-se que, no ano

troduzir abonos da entidade empregadora com as eventualidades

imediatamente seguinte, as remunerações de tais trabalha-

de maternidade, paternidade e adopção (01.03.10.01 – Eventu-

dores já serão incorporadas na rubrica - Pessoal em funções, do

alidade Maternidade, paternidade e adopção) e na 01.03.10.99

subagrupamento 01.01.04 - Pessoal dos quadros – Regime de

– Outras despesas de Segurança Social, incluem-se os encargos

contrato individual de trabalho.

suportados com a manutenção de creches, lactários, jardins-de-

- 01.01.06 – Pessoal contratado a termo. Nesta rubrica devem

-infância, cantinas, bibliotecas e centros de dia, bem como outras

ser inscritas, até à revisão do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14

realizações de utilidade pública.

de Fevereiro, e tendo em conta o novo quadro de vinculação e

Estas alterações tomaram efeito desde de Dezembro de 2009.

remunerações resultante da LVCR, as despesas com a remune-

Caso o orçamento de 2010 não contemple as rubricas actual-

ração mensal dos trabalhadores que possuem como forma de

mente previstas e havendo necessidade de realizar despesa com

vinculação um contrato de trabalho para o exercício de funções

enquadramento nas mesmas, devem os serviços proceder à sua

públicas a termo resolutivo, certo ou incerto.

dotação com os montantes que prevejam utilizar.
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Energia solar
Freguesias à sombra de rendimentos garantidos
Há cada vez mais freguesias a apostar nas energias renováveis, com especial
destaque para a microgeração solar. Este sistema de produção de energia permite que
qualquer particular, empresa ou entidade pública - como são os casos das freguesias possam produzir energia eléctrica para venda à rede pública, sendo que este investimento fica pago ao fim de cinco anos e garante um retorno durante os restantes 15
anos do contrato.
Dois exemplos recentes desta aposta são as freguesias de Carrazeda de Ansiães e
Morais, que investiram na microgeração solar para gerar uma fonte de receita para a
autarquia. Um investimento de 20 mil euros assegura, no final dos 20 anos do contrato, um fluxo de caixa acumulado que, no Nordeste transmontano, é superior a 18
mil euros.
Equipamento pago em cinco anos

Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães

Nos casos concretos de Carrazeda de Ansiães e de Morais, como exemplifica o gráfico abaixo publicado, as respectivas Juntas de Freguesia adquiriram o equipamento
necessário – Kit de painéis fotovoltaicos de 230 watts monocristalinos num total de
4140Wp – e, nos cinco primeiros anos de contrato (até 2016), a produção vendida à
EDP vai garantir um retorno que paga esse investimento inicial.
Uma década de lucro garantido
Nos seguintes dez anos de contrato (entre 2016 e 2024), como o equipamento já está
pago, toda a verba correspondente à venda de energia eléctrica à rede pública é lucro
para a freguesia, uma vez que não há despesas de manutenção e a venda continua a
ser realizada mediante a tarifa bonificada em vigor.
Finalidade de contrato com tarifa geral
A energia eléctrica produzida nos restantes cinco anos do contrato será vendida à
tarifa de regime geral. Mantendo-se a ausência de despesas, o rendimento da energia

Junta de Freguesia de Morais

vendida é uma receita para as freguesias.

Dado do projecto
- Freguesia de Carrazeda de Ansiães
- Freguesia de Morais
Ano de arranque da instalação

Aprovada a nova legislação da microprodução
• Tarifa de venda (energia solar) passa para 0,40€/kWh nos primeiros 8 anos e 0,24€/kWh nos 7 anos seguintes
• Instalações em condomínimos podem ir até 11,04 kW de

2010

Número de meses de produção no ano de arranque

potência (as restantes mantêm o limite de 3,68kW)

2

Venda de energia eléctrica à rede (kW/ano)

• Instalações seguem ordem sequencial de registos (i.e., quem

6.600

se regista primeiro instala mais cedo)

Remuneração no arranque da instalação (eur/kWk)

0,5573

• Todos os comercializadores de energia (EDP Serviço Comercial,

Custo de fornecimento e montagem do sistema (eur)

20.000

Iberdrola, outros...) serão obrigados a permitir microgerações a
clientes seus.

Custos de manutenção (eur/ano)

Análise económica do investimento
Ano

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.794

Custos
Fornecimento e montagem do sistema
Taxas

20.000
287

Manutenção
Custos totais

20.287

Receitas
Receita da venda de energia à rede eléctrica

613

3.678

3.678

3.678

3.678

3.678

2.704

2.569

2.440

2.318

2.202

2.092

1.988

1.888

Fluxos de caixa no final do ano

-19.674

3.678

3.678

3.678

3.678

3.678

2.704

2.569

2.440

2.318

2.202

2.092

1.988

1.888

1.794

Fluxos de caixa acumulados

-19.674

-15.996

-12.318

-8.639

-4.961

-1.283

1.491

3.989

6.430

8.748

10.950

13.042

15.030

16.918

18.712

Taxa Interna da Rentabilidade (TIR) a 15 anos = 12,6%
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