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revista.jfreguesia
O portal jfreguesia.com é dedicado às autarquias nacionais, desde

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

decisores locais e permitir que as populações tenham um 

conhecimento mais completo e atempado do que se passa nas respectivas 

localidades.

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

joao.ribeiro@energica.com.pt.

Contactos

Enérgica - Internet & Software , lda.

Rua dos Navegantes, 24   -   4000-357 Porto

geral@energica.com.pt

Telefone: 225 072 630

 Fax:        225 072 639

http://www.jfreguesia.com

POCAL - Plano Ofi cial 

de Contabilidade das Autarquias Locais

A gestão autárquica tem por objectivo fornecer infor-

mação aos órgãos autárquicos para tomada de decisões, 

quer políticas quer de gestão. Devendo refl ectir os actos 

de gestão do ponto de vista orçamental, relativamente à 

despesa e à receita.

A aplicação que disponibilizamos foi desenhada e pensada 

nos utilizadores com maior difi culdade no domínio dos 

meios  informáticos. Nesse sentido a aplicação é de fácil 

manuseamento e intuitiva, tal como comprovam os muitos 

utilizadores nossos clientes.

Lei nº2 /2007, Artigo 49.º - Publicidade

2—As autarquias locais, as respectivas associações e as 

entidades do sector empresarial local devem disponibilizar 

no respectivo sítio na Internet os documentos previsionais 

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

adamente:

a) Os planos de actividades e os relatórios de 

actividades dos últimos dois anos;

b) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamen-

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

demonstração de resultados 

inclusivamente os consolidados, os mapas de 

execução orçamental e os anexos às demonstrações fi nan-

ceiras, dos últimos dois anos;

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

uais.

Software autárquico

Sites administráveis

http://www.energica.com.pt
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Ficha técnica

O ciclo vicioso do medo nas autarquias

Austeridade, crise e cortes são as palavras mais ouvidas

no mundo autárquico desde o início do ano. A dívida 

pública está de tal forma obesa que o remédio, dizem os 

especialistas, é o emagrecimento compulsivo. Só que esta 

dieta não pode ser imposta de forma cega e generalizada, 

penalizando sem atender às consequências!

Comecemos por um número simples: as subvenções 

directas às autarquias neste ano serão, segundo o 

Orçamento de Estado, ligeiramente superiores a dois mil 

milhões de euros. Subvenções directas, sublinho. Trata-se 

dum valor ridículo quando comparado, por exemplo, com 

os 110 mil milhões da dívida directa de todo o Estado no 

fi nal de 2008, usando dados do Ministério das Finanças.

No entanto, assiste-se a um crescente “assalto” aos 
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cofres das câmaras e das freguesias. As subvenções directas são reduzidas (no último 

número desta revista demonstrámos o corte de 8,6% no Fundo de Financiamento das 

Freguesias [FFF]), os Ministérios atrasam-se no pagamento de algumas verbas proto-

coladas e outros acordos deixam de ser assinados, mesmo quando as Câmaras já se 

haviam comprometido com terceiros.

Em clima de asfi xia fi nanceira, os municípios retraem-se nos investimentos e, por sua 

vez, “fecham a torneira” às freguesias, já com problemas agravados pela diminuição 

do FFF. Sem resposta das entidades públicas, os agentes privados sentem-se abando-

nados e constrangem (ainda mais) os investimentos e iniciativas tão necessários para 

manter o dinheiro a circular.

Voltamos, assim, ao início deste texto, reforçando a ideia deste ciclo vicioso: sem 

dinheiro, a economia estagna e deixa antever um corte ainda mais grave no fi nancia-

mento das autarquias.

Esta nossa revista é um exemplo deste problema de falta de confi ança. Embora 

registemos um crescimento contínuo de assinantes e de distribuição, vemo-nos 

confrontados com uma resistência, cada vez maior, das freguesias que mais têm a 

ganhar com esta iniciativa, nomeadamente as que são convidadas a ocupar um 

espaço em destaque.

Não vamos desistir. Fazemos um bom trabalho e acreditamos que as freguesias, em 

especial, têm nesta revista uma excelente ferramenta de promoção. Uma ferramenta 

à disposição de quem a queira utilizar.
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Piscinas em segundo no torneio de mini pólo Convívio de “babybasket”

Realizou-se no dia 16 de Janeiro, no 

Pavilhão Municipal de Campo, o 

primeiro convívio de “babybasket” desta 

freguesia, com crianças dos jardins-

-de-infância do Agrupamento de Esco-

las de Campo. Também participou neste 

evento o Agrupamento de Escolas de 

Sobrado.

Este projecto do “babybasket”, que este 

ano se realiza nos jardins-de-infância 

do Agrupamento de Escolas de Campo, 

com o apoio da Junta de Freguesia de 

Campo, tem por objectivo dinamizar 

uma área desportiva até agora inexis-

tente.  Para o sucesso desta iniciativa 

em muito contribuiu o apoio e partici-

pação massiva dos pais e encarregados 

de educação, que partilharam 

momentos de convívio e partilha com 

os pequenos atletas. 

Foi uma jornada de enorme promoção 

do desporto juvenil na nossa freguesia.

CampoCustóias

Os jovens da freguesia obtiveram uma boa prestação no segundo torneio de mini pólo 

organizado, a 23 de Janeiro, pela empresa municipal Matosinhos Sport. A equipa da 

piscina de Custóias apenas foi derrotada na fi nal, por 6-4, pela formação da piscina 

municipal da Senhora da Hora.

Esta competição movimentou cerca de 100 jovens entre os 8 e os 14 anos de idade, 

sendo todos eles utentes das piscinas municipais do concelho de Matosinhos.

A classifi cação fi nal deste segundo torneio fi cou estabelecida da seguinte forma: 

1.º Senhora da Hora; 2.º Custóias; 3.º Matosinhos; 4.º Matosinhos Sport (equipa de 

cadetes); 5.º Perafi ta; 6.º S. Mamede de Infesta; 7.º Guifões; 8.º Leça do Balio.

Vários protocolos celebrados

Reconhecendo a importância e dina-

mismo das associações da freguesia, a 

Junta de Freguesia de Campo celebrou, 

a 11 de Dezembro de 2010, vários 

protocolos com as colectividades locais. 

Além de apoios pontuais para eventuais 

necessidades das agremiações, a Junta 

de Freguesia atribuiu um apoio fi nan-

ceiro de, aproximadamente, dez mil 

euros para apoiar fi nanceiramente as 

respectivas actividades. Este protocolo 

prevê a colaboração das colectividades 

no desenvolvimento e promoção da 

Semana Cultural e comemorações do 

25 de Abril, entre outras iniciativas a 

promover por ambas as partes.



freguesias   revista.jfreguesia.com

 5

Antiga escola vai acolher Centro Interpretativo

A Câmara Municipal de Resende deliberou 

ceder as instalações da Escola Primária de 

Feirão à Associação “Os Amigos de Feirão” 

com vista à implementação de um Centro 

Interpretativo da Serra do Montemuro.

As instalações funcionarão ainda como 

espaço dinamizador da actividade da 

Associação e da população de Feirão.

Todas as obras, estudos e projectos 

resultarão de fi nanciamento no âmbito do 

PRODER ou de outros programas onde se 

enquadrem os objectivos da iniciativa.

Processo toponímico em marcha

A Junta de Felgueiras, no concelho de 

Resende, decidiu, no ano transacto, iniciar 

o processo de denominação toponímica das 

ruas, travessas, calçadas, caminhos e 

largos das povoações da freguesia, bem 

como a numeração dos edifícios. 

Etimologicamente, o termo toponímia 

signifi ca o estudo histórico e linguístico da 

origem dos lugares. A toponímia está inti-

mamente relacionada aos valores culturais 

das populações, refl ectindo e perpetuando 

a importância histórica de factos, pessoas, 

costumes, eventos e lugares, que fi cam na 

memória colectiva como motivo de orgulho 

para sempre. Para além da função cultu-

ral, a toponímia representa também um 

meio de referência geográfi ca, que se tem 

mostrado efi ciente e que importa utilizar e 

gerir de forma sustentável, sem colocar em 

causa o valor simbólico que veicula a cul-

tura das povoações, imprimindo nos locais 

marcas indestrutíveis.

De modo a levar esta tarefa a bom termo, 

tornou-se necessário, antes de mais, 

conhecer bem todas as povoações e as di-

versas ruas, caminhos e espaços. É preciso 

percorrê-los e sentir o pulsar das gentes. 

Para os entender, é necessário identifi car 

historicamente a origem, tanto quanto 

possível, sendo que todos eles constituem 

património da história local, tornando-se 

assim a toponímia num instrumento de 

reposição cultural e de preservação de 

identidade.

A Junta de Freguesia de Mancelos vai celebrar um protocolo com a Câmara de Ama-

rante, no valor total de 17.468 euros, para o fornecimento de serviços escolares.

Esta verba tem como propósito assegurar os serviços de refeições (no montante de 

10.908 euros), reparações nas instalações (800€) e serviço de transporte (5.760€).

A transferência para a Junta de Freguesia de Mancelos será feita em três tranches, 

nos meses de Janeiro, Fevereiro e Maio de 2011, correspondendo a primeira a 27,3% 

(4.768 euros), a segunda a 44,7% (7.808€) e a terceira a 28% (4.891€).

Refi ra-se que a transferência de verbas para as entidades parceiras dizem respeito ao 

ano lectivo 2010/2011.

Câmara apoia fornecimento de serviços escolares

Mancelos Felgueiras

Feirão
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No passado dia 18 de Dezembro de 2010 reali-

zou-se no salão paroquial de Fermedo, Arouca, 

a ceia de Natal para idosos e doentes realizada 

pela Comissão Vicentina de Fermêdo, com o 

apoio, entre outros, da Junta de Freguesia.

O evento decorreu num clima de franca ami-

zade, solidariedade e de partilha. Estiveram 

presentes todos os membros do Executivo, 

bem como a presidência da Assembleia de 

Freguesia.

RTPN oferece livros à EB1 de Tojal Janeiras no salão paroquial

Foi no sábado de 15 de Janeiro, a partir 

das 21h00, que se realizou o habitual 

encontro das Janeiras em Bairros, 

freguesia do concelho de Castelo de 

Paiva. Mais uma vez, o salão paroquial 

foi o palco por onde passaram os gru-

pos inscritos: Grupo de Concertinas de 

Bairros Jardim Infantil da Ladroeira – 

Bairros Jardim Infantil de S. Lourenço 

– Bairros Associação de Solidariedade 

Social de Bairros os Cucos - Aec’s 

Grupo Coral de Bairros Banda Marcial 

de Bairros Rancho Folclórico de Bair-

ros Associação Desportiva e Cultural 

de Bairros Grupo Cavaquinhos e Violas 

“Amigos da Sexta”.

Comissão Vicentina reúne idosos e doentes em ceia de Natal

BairrosChave

Fermêdo

A felicidade bem expressa nos rostos dos alunos da EB1 de Tojal, na freguesia de Chave, 

em Arouca, foi registada pelas câmaras da RTPN para o programa «Ler +, Ler melhor», 

dedicado ao mundo dos livros e que tem como objectivo promover a leitura e divulgar as 

novidades da edição livreira nos mais diversos géneros e para todas as idades.

A RTP visitou a escola no dia em que a Plátano Editora  fez a entrega de 200 livros do 

Plano Nacional de Leitura aos alunos, para que estes possam, desde já, usufruir daquele 

que será a base do fundo documental da futura biblioteca do Pólo Escolar de Chave.

A visita decorreu no passado dia 9 de Dezembro de 2010 e foi transmitida pela estação 

televisiva noticiosa, através do programa diário «Ler +, Ler melhor».

Na sequência dos programas de promoção da leitura lançados pelo Plano Nacional de 

Leitura, também a Câmara de Arouca tem desenvolvido várias actividades que visam o 

mesmo objectivo, como, por exemplo, a «Bebeteca», a Hora do Conto, o projecto «Arouca 

a ler mais» e o serviço de biblioteca itinerante «Bibliomóvel e Bibliomala».

Aproveitamento das margens 
da barragem em discussão

A deputada Cláudia Silva levou à 

Assembleia Municipal de Sever do 

Vouga um alerta para “refl ectir sobre 

o aproveitamento das margens da 

barragem de Ribeiradio”, no intuito de 

“proporcionar um maior desenvolvimen-

to” nesta freguesia de Sever do Vouga. 

Manuel Soares, presidente da Câmara, 

respondeu que a autarquia vai pedir ao 

Instituto da Água para defi nir o plano 

de Ordenamento da Albufeira, “que irá 

defi nir o aproveitamento e o uso para 

comércio, serviços ou turismo”, e acres-

centou que a Câmara vai negociar com 

a EDP formas de contrapartidas, “no 

sentido da derrama ser paga nos con-

celhos onde a EDP tem as barragens”.

Ribeiradio
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Igreja de Santa Cruz dotada de iluminação exterior

Há muito que as pessoas da freguesia, em 

particular as de Alvadia, vinham solicitan-

do às autoridades locais para que se 

efectuasse a iluminação exterior da Igreja 

de Santa Cruz. Conscientes da importância 

desta obra, a Junta de Freguesia criou as 

condições necessárias para que este tra-

balho esteja hoje realizado, contribuindo 

não só para o enriquecimento religioso da 

freguesia mas também dotando este lugar 

da dignidade que ele merece. 

Obras do Centro de Interpretação 
vão arrancar em breve

As obras de construção do Centro Europeu 

de Documentação e Interpretação da 

Escultura Castreja (CEDIEC), mais propria-

mente do Núcleo Interpretativo do Cas-

tro do Lesenho, que se situará na antiga 

casa fl orestal aí existente, vão arrancar 

em breve. A 26 de Janeiro foi assinado o 

auto de consignação da empreitada com a 

empresa Teixeira, Pinto e Soares lda., de 

Amarante, vencedora do concurso público 

para construção da infra-estrutura.

O Núcleo Interpretativo do Castro do 

Lesenho, localizado na freguesia de Covas 

do Barroso (Boticas), é um dos dois que 

compõem o CEDIEC, que contará também 

com um Núcleo de Musealização, Documen-

tação e Investigação, a fi car localizado na 

envolvente do Museu Rural de Boticas.

Trata-se dum projecto de preservação 

do património arqueológico que prevê a 

constituição dum núcleo de conhecimento, 

capitalizando um conjunto abundante de 

recursos existentes no concelho e con-

tribuindo para um desenvolvimento susten-

tado através da criação de equipamentos 

de carácter cultural que possibilitem cen-

tralizar acções de preservação da memória 

colectiva da região, efectuando, ao mesmo 

tempo, a divulgação e promoção turística. 

A implementação deste projecto resulta de 

uma candidatura apresentada no âmbito 

do Programa ON.2, Eixo Prioritário III – 

Valorização e Qualifi cação Ambiental e 

Territorial, aprovada com um investimento 

total elegível de 893.199,87 euros, através 

do qual é assegurado um fi nanciamento 

FEDER no valor global de 714.559,90 euros 

com uma taxa de comparticipação de 80%.

A tradição de S. Sebastião voltou a ser renovada a 20 de Janeiro, com as festas em 

honra do mártir a atrairem milhares de pessoas à freguesia de Alturas do Barroso, no 

concelho de Boticas.

A festa faz-se agora também com feijoada, reforçando um convívio que antigamente 

realizava-se à base de pão e vinho. A população prepara milhares de litros de vinho, 

milhares de pães e centenas de quilos de feijão para ofecerer aos visitantes, entre as 

11h00 e a meia-noite, para além da muita lenha necessária à confecção da feijoada.

O mártir São Sebastião é o santo advogado dos animais e protector de males como 

a peste e a fome, sendo costume os forasteiros agradecerem o convívio com uma 

esmola ao santo, cuja imagem fi ca na entrada do salão de convívio da freguesia, onde 

se realiza a festa.

Assim, ao longo do dia passaram pelos potes de ferro centenas de quilos de arroz e 

de feijão, em conjunto com carnes também oferecidas pela população.

Vinho e feijoada nas festas em honra de S. Sebastião

Alturas do Barroso Covas do Barroso

Alvadia
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A aldeia de Parada, na freguesia de Parada, no 

concelho de Bragança, organizou pela terceira 

vez a Feira de Parada, que decorreu no Pavi-

lhão Multi-usos. O presidente da Câmara de 

Bragança esteve presente no evento por criar 

“algum dinamismo para a micro-economia” 

local, para além do valor em termos de 

“coesão económica e convívio”.

No evento, que coincide com a festa em honra 

de Santo Estêvão, participaram 22 exposi-

tores.

Candidatura às “Aldeias de Portugal”

A aldeia de Picote é uma das candidatas ao projecto “Aldeias de Portugal”, conjunta-

mente com as freguesias de Caçarelhos, no concelho de Vimioso, de Montesinho, no de 

Bragança, e Pinheiro, no concelho de Vinhais. A rede “Aldeias de Portugal” assenta num 

conceito que adquire sentido e profundidade neste mundo que nos leva à descoberta das 

origens, pretendendo proporcionar a quem as visita a descoberta de uma forma de 

turismo diferente, em plena natureza.

É uma oportunidade para desfrutar de paisagens naturais e de um ambiente sereno, 

aliando o contacto entre o Homem, a natureza, a cultura e a vida quotidiana do mundo 

rural. Assim, a CORANE – Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordes-

tina defi niu, como Estratégia Local de Desenvolvimento, propôr a classifi cação destas 

quatro aldeias, como forma de promover os núcleos rurais, aumentando o número de 

visitantes e desenvolvendo estratégias que proporcionem a promoção externa dos 

recursos turísticos e endógenos da região.

Consideramos tratar-se duma oportunidade que a nossa terra não pode perder, divulgan-

do as riquezas naturais, culturais e também todo o trabalho que, com a colaboração de 

todos, tem vindo a ser feito na preservação dos nossos valores e da nossa identidade.

Trinta e cinco idosos
na Ceia de Natal do concelho

Como tem vindo a acontecer em anos 

anteriores, este ano repetiu-se a Ceia 

de Natal para os idosos do concelho 

de Carrazeda de Ansiães, a convite da 

Camara Municipal.

Assim, a Freguesia de Parambos esteve 

presente com  35 idosos e também com 

o Teatro de Misquel e com a Escola de 

Musica de Parambos.

Feira da aldeia cumpre a terceira edição

ParambosPicote

Parada

Carrazeda
de Ansiães
Obras nos caminhos rurais

A Junta de Carrazeda de Ansiães 

continua a melhorar diversos caminhos

rurais na freguesia. Terminadas as 

obras no caminho da Lameira, a Junta 

deu início à conservação e alargamento 

do caminho do depósito de água em 

Samorinha.

Foram também reparadas as juntas in-

teriores e exteriores do tanque de lavar 

situado junto ao jardim da Biblioteca.
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Associação promove montaria 

A Associação de Caça e Pesca de Peredo da 

Bemposta organizou, a 15 de Janeiro, uma 

montaria ao javali com três matilhas.

A saída para a mancha deu-se por volta 

das 10h15, tendo a montaria demorado 

quase quatro horas.

Matança do porco em Janeiro

O café Chop convidou clientes e amigos 

para reatar a tradição da matança do 

porco. O evento, relatado no blogue 

mogadourense.blogspot.com, teve lugar na 

antiga vila e sede de concelho de Azinhoso, 

agora uma freguesia que integra o concelho 

de Mogadouro. O autor do texto, Antero 

Neto, afi rma que “esteve tudo justo e 

perfeito” neste convívio.

A igreja de São Martinho do Peso, no município de Mogadouro, foi parcialmente 

consumida no dia de Natal por um incêndio que defl agrou perto das 21h00, disse o 

presidente da Junta de Freguesia local, Vítor Coelho.

“Um curto-circuito provocado pela iluminação do presépio que se encontrava mon-

tado junto dum dos altares do templo poderá estar na origem do sinistro”, avançou o 

comandante dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro, António Salgado. Quando os 

bombeiros chegaram, já a população tinha o incêndio “dominado”.

Os danos provocados pelas chamas são “signifi cativos”, já que os cinco altares 

da igreja foram afectados, havendo mesmo um que fi cou parcialmente destruído, 

enquanto os outros sofreram danos “avultados” provocados pelo fumo gerado pelo 

incêndio, acrescentou o presidente da Junta: “houve imagens de santos que fi caram 

reduzidas a cinzas”. “Vamos fazer uma intervenção de imediato ao nível da cobertura 

da igreja, já que, com as altas temperaturas, o tecto e o telhado fi caram destruídos”, 

concluiu Vítor Coelho.

O alerta foi dado por uma jovem que passava nas imediações da igreja e se aperce-

beu do fumo que saía do interior do templo, alertando as pessoas que se encontravam 

num café das proximidades. Os bombeiros de Mogadouro deslocaram para o local seis 

elementos, apoiados por duas viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

Incêndio destrói altar e imagens da igreja

São Martinho do Peso Peredo da Bemposta

Azinhoso

A 26 de Dezembro de 2010, alguns dos 

jovens talentos da freguesia apresenta-

ram-se no Auditório Adelina Campos, em 

Vila Flor. Demonstraram, desta forma, o 

repertório que haviam preparado para este 

evento que se realizou em época natalícia. 

No site da freguesia está disponível um 

vídeo sobre o evento.

Escola de Música promove concerto de Natal

Vale Frechoso



freguesias   revista.jfreguesia.com

  

10

A Associação Filarmónica do Brinço foi uma 

das animadoras do Concerto de Natal em 

Macedo de Cavaleiros. Para além desta 

colectividade da freguesia de Ala houve ainda 

a actuação da Banda 25 de Março, proveniente 

da freguesia de Lamas de Podence.

Bispo de Bragança visita a freguesia Grupo de cantares
“renasce” na Cercimac

Foi no passado dia 18 de Dezembro, 

no jantar de Natal da Cercimac, que 

o “renascido” Grupo de cantares de 

Castelãos (Macedo de Cavaleiros) fez a 

primeira actuação ao público.

Com nova direcção e um grupo com-

pletamente renovado, muito bem 

ensaiado pelo já esperiente sr. veiga, 

o grupo de cantares superou todas as 

expectativas, fazendo uma actuação de 

encher o olho a todos os participantes 

do jantar de Natal da Cerci.

Associação Filarmónica do Brinço em concerto de Natal

CastelãosCorujas

Ala

A freguesia de Corujas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, recebeu no início de 

Dezembro, no dia 5, uma visita ilustre. O bispo de Bragança, D. António Montes, esteve a 

rezar missa na igreja paroquial, para satisfação dos habitantes mais devotos.

De seguida, o bispo descerrou uma placa evocativa, na qual contam os nomes de todos 

os párocos que passaram pela freguesia de Corujas desde 1900 até agora e dos párocos 

e religiosas naturais desta aldeia.

No fi nal da cerimónia, D. António Montes e toda a população participaram num almoço-

convívio oferecido pela Junta de Freguesia. Para mais tarde recordar este dia tão espe-

cial, estão disponíveis várias fotografi as na página de “facebook” da freguesia de Corujas.

Criação colectiva pela AJAM

A AJAM – Associação Juvenil dos Artis-

tas Macedenses escolheu a freguesia de 

Salselas (Macedo de Cavaleiros) para 

terminar a digressão do projecto “A 

minha vida dava um fi lme”.

Trata-se duma criação colectiva inter-

pretada pelo grupo de teatro AJAM 

(adultos), com a duração de 1h15, 

transformada em teatro pela Interacti-

vidade Produções Teatrais de Acácio 

Pradinhos. 

A AJAM prepara agora um projecto com 

base no “Arlequim, servidor de dois 

amos”, adaptando este clássico de Carlo 

Goldoni ao universo transmontano. A 

estreia está prevista para o dia 27 de 

Março, concidindo com as comemora-

ções do Dia Mundial do Teatro.

Salselas
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Bombeiros adquirem limpa-neves

Os bombeiros de Macedo de Cavaleiros 

adquiriram recentemente um limpa-neves, 

viatura que reforça a capacidade opera-

cional no distrito de Bragança.

Os bombeiros de Macedo de Cavaleiros 

já tinham um limpa-neves, embora com 

menor capacidade.

“O baú das memórias” 
pelo grupo de teatro

A nova peça do Grupo de Teatro de Morais 

esteve em ante-estreia, a 29 de Dezembro 

de 2010, no Centro Cultural de Macedo de 

Cavaleiros.

“O Baú das Memórias” revive histórias 

decorridas no período anterior ao 25 de 

Abril, como a falta de liberdade de ex-

pressão, a emigração “a salto” ou os duros 

tempos das jeiras. São apresentadas 

numa conversa de avó para neto, mostra-

das numa televisão gigante que serve de 

cenário.

As histórias contadas foram vividas por 

muitos daqueles que agora dão corpo 

à representação. O Grupo de Teatro de 

Morais é constituído por cerca de duas 

dezenas de pessoas, na maioria já idosas. 

Nascido através duma iniciativa da Rede 

Social de Macedo de Cavaleiros que vem 

combater a solidão e reunir em convívio 

várias gerações, o grupo da freguesia 

continua em cena com a terceira peça, 

estreada a 22 de Janeiro.

“Baú das Memorias” foi apresentado no 

encontro dos utentes dos Centros de Dia do 

concelho de Macedo de Cavaleiros e partici-

pantes no Espaço Iniciativa. Cerca de cen-

tena e meia de pessoas marcaram presença 

nesta iniciativa de Natal que encerrou o 

ano de actividades.

Os participantes neste dia de convívio 

puderam ainda realizar actividades de 

educação física e expressão musical. Os 

professores destas áreas também envolvi-

dos no projecto Envelhecer Activo, realiza-

ram uma sessão de ginástica e um período 

musical em que todos participaram.

A comunidade de Carrapatas reviveu tradições no passado dia 2 de Janeiro. Um grupo 

de 30 pessoas da freguesia, de todas as idades, percorreram a aldeia cantando os 

Reis, saudando os habitantes e desejando um bom ano a todos, revivendo, desta 

forma, tradições quase esquecidas. 

No dia 9, o mesmo grupo participou no IX Cantar de Reis, uma iniciativa promovida 

pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Comunidade revive tradições natalícias

Carrapatas Morais

Macedo de Cavaleiros
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A 12 de Junho de 2009, a vila de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, deu um salto 

administrativo e ascendeu à categoria de cidade, num processo em que a Assembleia da 

República elevou também Senhora da Hora (concelho de Matosinhos, distrito do Porto), 

Samora Correia (Benavente, distrito de Santarém), Valença (distrito de Viana do Castelo) e 

Borba (distrito de Évora).

A decisão parlamentar, tomada por unanimidade, repôs a justiça da infl uência histórica que 

as freguesias do concelho de São Pedro do Sul mantêm desde o início da Nacionalidade.

As vias romanas que articulavam o interior (Viseu) com o litoral e com o Porto (no sentido 

noroeste) cruzavam-se na área que pertence agora a São Pedro do Sul, fomentando o 

desenvolvimento ao redor de três núcleos principais: a actual freguesia de S. Pedro do Sul, 

a zona dos banhos (Várzea) e o antigo castro da Senhora do Castelo.

A importância deste antigo castro provinha da infl uência estratégica e da localização sobre 

o vale do rio Vouga, assumindo-se como centro militar e administrativo da terra medieval 

de Lafões. No reinado de D. Dinis, todo o território dos concelhos actuais de São Pedro do 

Sul e de Vouzela pertenciam ao julgado, concelho e comarca de Lafões, cuja importância 

era superior à de Viseu.

São Pedro do Sul e Vouzela foram instituídos concelhos apenas em 1834, com a divisão de 

Lafões, mas anteriormente já tinham sido extintos os concelhos de Caldas de Lafões (en-

volvente às actuais termas) e de Sul (que tinha como sede a actual freguesia de Sul).

O rio Vouga foi outro dos pilares de desenvolvimento destas terras, ligando o interior ao 

litoral e garantindo prosperidade às “villas”, as unidades de exploração agrária de herança 

românica. Com os afl uentes Sul e Varoso, os vales de São Pedro do Sul viram muitas des-

sas “villas” crescer e adaptar-se até chegarem ao século XXI.

A riqueza das águas de São Pedro do Sul não é apenas agrícola. Os romanos aproveita-

ram a nascente sulfurosa para criar o “balneum”, o balneário de uso termal. Mais tarde, D. 

Afonso Henriques concedeu um foral a instituir o concelho do Banho e, durante o reinado 

de D. Manuel, foram realizadas obras na estrutura conhecida como “banho seco2. A grande 

aposta nas termas, contudo, foi realizada apenas em 1885, com a reforma do complexo 

das Termas Rainha D. Amélia.

Estudos para transformar
água em electricidade

A riqueza das águas sulfúricas de São 

Pedro do Sul pode desaguar, em breve, 

numa receita fi nanceira para o municí-

pio. Desde 1991 que está um curso 

o projecto-piloto da central geotér-

mica, aproveitando a temperatura da 

água para aquecer águas sanitárias de 

unidades de turismo, dos balneários 

termais e de estufas. Uma captação a 

500 metros de profundidade, junto à 

nascente termal, tem permitido obter 

água mineral à temperatuda de 67ºC, 

que depois circula através duma rede de 

distribuição de calor, reforçada em 2002 

e 2003.

Por outro lado, um estudo de 1997 

explica que “a utilização do fl uido ge-

otérmico para aquecimento permitirá 

a substituição de combustíveis fósseis 

com o correspondente impacto quer 

ao nível da diminuição das respectivas 

importações, quer ao nível do impacto 

ambiental associado àqueles combus-

tíveis. A implementação do Projecto 

Geotérmico, no caso de S. Pedro do Sul, 

poderá signifi car uma redução anual de 

425 toneladas de CO2”.

O objectivo passa pela instalação duma 

central geoeléctrica com capacidade 

inicial de 5MWe, com base em dois furos 

com 4 a 5 km de profundidade.
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Uma história ligada às fl orestas onde predomina o carvalho

A história de Carvalhais mistura-se com a ocupação castreja desta encosta da serra 

da Arada. O Castro de Cárcoda, a dois quilómetros da sede da freguesia que foi bus-

car o nome aos inúmeros carvalhos do local, testemunha a existência dum povoado 

agro-pastoril nos séculos VI e V antes de Cristo. Existem ainda a Pedra de Anta, uma 

câmara funerária, e algumas necrópoles megalíticas.

No século XIII já havia registos escritos sobre Carvalhais, a atestar a existência duma 

paróquia. A nível administrativo, a freguesia pertenceu ao concelho de Lafões até ao 

século XIX, altura em que passou a integrar o concelho de São Pedro do Sul. Além de 

Carvalhais, a freguesia engloba Abados, Arada, Barbas, Casal de Renda, Favarrelinho, 

Germinade, Mota, Mourel, Outeiro de Mourel, Paço de Mourel, Passos, Pisão, Prende-

dores, Reguengo, Ribas, Roçadas, Sá, Santa, Torre, Corte, Cachamuço e Lajes.

Várias obras têm sido realizadas nestes lugares, com destaque para a benefi ciação 

de caminhos rurais, que foi cofi nanciado pelo programa AGRIS. O caminho rural entre 

Carvalhais e Outeiro foi electrifi cado com comparticipação do PRODER, programa ao 

qual foi submetida uma candidatura para estabilização de emergência após incêndio,

visando consolidar a encosta e minimizar os danos em infraestruturas viárias fl orestais 

e em linhas-de-água causados pelo incêndio de Agosto de 2010. Outro objectivo é 

fl orestar o baldio de Carvalhais, que ardeu em cerca de 70 por cento, e promover a 

candidatura a propriedades que se inserem na área da ZIF de Carvalhais.

A rede de distribuição de água ao domicílio está a ser reforçada com novas captações, 

ao que se seguirá uma benefi ciação dos reservatórios. Até ao fi nal do mandato, a 

Junta pretende concluir a rede de distribuição de água nos lugares de Ribas e Bouças.

Outras candidaturas foram apresentadas ao PRODER em 2009 e 2010, mas não foram 

aprovadas por razões alheias à freguesia. Os projectos continuam em cima da mesa à 

espera de futuras medidas de comparticipação.

No património edifi cado destacam-se a igreja matriz, a capela do Senhor dos Passos, 

a Capela de Nossa Senhora das Chãs e as brasonadas Casa Amaral e Casa da Mota. 

Na aldeia de Arada obtém-se uma deslumbrante panorâmica da natureza local.

Carvalhais

Andanças dá baile a milhares

Uma das colectividades mais dinâmicas da 

freguesia é o Centro de Promoção Social, 

uma IPSS fundada em 1991 que desen-

volve actividades no âmbito da acção 

social, do ensino, da formação profi ssional 

e da intervenção cultural, contribuindo para 

o enriquecimento humano da população 

regional. Entre as diversas valências do 

Centro encontra-se a Escola Profi ssional, 

criada também em 1991 com a missão de 

contribuir para o desenvolvimento regional 

através da formação de mão-de-obra quali-

fi cada. Disponibiliza uma oferta formativa 

de grande qualidade nas áreas de hotelaria 

e restauração, informática, gestão, turismo, 

animação sociocultural e termalismo.

O Bioparque é outro projecto de enver-

gadura na freguesia, vocacionado para o 

turismo. O parque fl orestal do Pisão serve 

de cenário para diferentes actividades 

de aventura e lazer em comunhão com a 

natureza, estando disponíveis uma zona 

de acampamento, bungalows e casas de 

montanha.

Intervenção no domínio social

Carvalhais tem vindo a ganhar projecção 

com a realização dum festival de danças 

do mundo, o Andanças. Organizado pela 

PédeXumbo, em parceria com o Centro de 

Promoção Social de Carvalhais, Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia, este evento 

vai realizar-se entre 1 e 8 de Agosto deste 

ano para reavivar hábitos sociais de viver a 

música, retomando a prática do baile popu-

lar através de múltiplas abordagens.
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Aldeia da Pena

Pedestrianismo

O caminho onde o morto matou o vivo

A freguesia de Covas do Rio, situada nas encostas da serra de S. Macário, esconde um 

pequeno paraíso perdido: a aldeia da Pena. Esta jóia de xisto, abrigada na base dum 

monte com 1052 metros de altitude, é famosa pela lenda do caminho onde o morto 

matou o vivo.

Esta história é tão antiga que não pode ser confi rmada, remontando a um tempo em 

que a aldeia da Pena estava ligada à sede da freguesia, Covas do Rio, por um caminho

íngreme e sinuoso. Sem condições para tráfego rodoviário, os mortos da Pena tinham 

de ser transportados a pé até ao cemitério de Covas do Rio. Numa ocasião, o carre-

gador que seguia com a parte de trás do caixão terá escorregado e este caiu-lhe, 

fatalmente, na cabeça. Nasceu, assim, a lenda do morto que matou o vivo.

Pena mantém intactas as raízes duma 

aldeia de xisto, mas a luta contra o despo-

voamento é difícil e muito desigual. O 

silêncio impera neste vale banhado pelas 

águas límpidas do ribeiro de Pena.

As outras localidades da freguesia são 

Campo Grande, Serraco, Deilão, Bordoze-

do, Covas do Monte, Fragozelas e Covas 

do Rio. Nesta última terá existido, segundo 

alguns historiadores, um primitivo povoa-

mento da época lusitana. 

O mais antigo registo encontrado data de 

1009, ano em que um monge de Arouca 

doou a esse mosteiro os bens que possuía 

“in Penafi el de covas de Rio”. Em 1078, 

outro documento reforça o “território de 

Pennafi dele de Covas, discurrente rivulo 

Sur”. Há, por isso, quem afi rme que o 

nome da aldeia da Pena provém do termo 

“Pennafi dele”.

Habituada a lavrar a terra, a população tem 

vindo a diminuir continuamente. Segundo 

os Censos de 2001, apenas 181 habitantes 

vivem nesta freguesia.

Cinco percursos para fazer a pé

Os amantes das caminhadas encontram, no concelho de São 

Pedro do Sul, um total de cinco percursos pedestres devida-

mente registados e homologados pela Federação de Campismo 

e Montanhismo de Portugal e pela FERP (federação europeia de 

percursos pedestres).

Entre outros atractivos, a rota de Manhouce atravessa a ribeira 

com o mesmo nome, a rota das Bétulas acompanha o ribeiro Es-

curo, a rota da Cárcoda sobe até o castro homónimo e a rota de 

S. João de Jerusalém recorda o trilho dos antigos hospitalários.

Estão disponíveis, em diversos pontos, os folhetos informativos 

com dados complementares.

Existência anterior à Nacionalidade

A freguesia de Bordonhos é anterior à Nacionalidade, existindo 

um registo do século XI. As inquirições de 1258 referiam a 

existência de “Vaordomos”, que mais tarde derivou para o 

topónimo actual.

O primeiro fundador do morgadio de Bordonhos foi Gonçalo 

Annes Homem, o Sénior, fi lho de D. João Pires Homem e D. 

Alonça Nunes Vives. Até 2005, o proprietário daquilo que resta 

do antigo morgadio foi D. Duarte Pio de Bragança.

A igreja matriz, a antiga casa dos duques de Bragança, o pelou-

rinho e as capelas centenárias são os principais monumentos a 

visitar numa passagem pela freguesia de Bordonhos.

Bordonhos
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Aparição Mariana na ermida é evocada pela população

A freguesia que outrora foi chamada Pindelo de Lafões perdeu a referência ao antigo

concelho e adoptou o nome da padroeira. Foi em honra de Nossa Senhora dos Mila-

gres que a população, acolhedora e ciosa das tradições, ergueu uma capela que se 

tornou um autêntico santuário de culto. Reza a lenda que este templo teve origem 

numa aparição Mariana a um grupo de crianças que, por hábito, levava o gado a pas-

tar no alto da crica. Por ser um monte de escassa vegetação, os pais não gostavam 

do sítio, dado que o pasto não abundava. A certa altura, o gado começou a engordar 

e as crianças andavam sempre felizes e nunca cansadas. Perante este cenário, as pes-

soas questionaram as crianças e estas responderam que no monte aparecia a imagem 

duma santa, envolta em luz e que brincava com elas. A população tentou levar a 

imagem para perto da povoação, mas ela acabava sempre por desaparecer e voltar ao 

monte onde tinha sido encontrada, onde, mais tarde, se ergueu a capela em devoção 

a Nossa Senhora dos Milagres.

Uma inscrição dá a conhecer o ano da edifi cação, 1655, por “devoção” do padre José 

de Paiva. Nas traseiras existe outra inscrição, onde se lê que o arcediago António 

Coelho de Cárceres “mandou reedifi car” o templo em 1736. Junto à capela existe 

ainda um impressionante carvalho secular, de estrutura oca e folhagem verde.

Obras projectam futuro da freguesia

A mudança de instalações da extensão do 

centro de saúde melhorou o acesso aos 

utentes, sobretudo a idosos e a quem 

possui difi culdades motoras.

A nível viário, destaca-se a profunda inter-

venção na estrada municipal 564 e nas 

ruas da Liberdade e da Várzea. Importante 

é também o aumento do parque de meren-

das no santuário da Senhora dos Milagres 

e respectivo embelezamento.

Em projecto está, actualmente, a cons-

trução do novo cemitério da freguesia.

Pindelo dos Milagres

Desenvolvimento sustentado

O património imateral de Pindelo dos 

Milagres é assegurado por diversas colecti-

vidades que promovem a cultura e o des-

porto na freguesia. O Grupo de Cantares 

de Pindelo dos Milagres incide, sobretudo, 

na componente de cantigas tradicionais, 

enquanto o Rancho Folclórico de Pindelo 

dos Milagres tem como objectivo a recolha 

e divulgação das tradições da terra através 

das danças populares.

A União Desportiva e Recreativa Pindelense 

promove e incentiva o futebol e as festas 

da aldeia. A Associação Cultural e Recreati-

va Riomelense disponibiliza um espaço para 

diversas actividades na aldeia.

Existem ainda o Corpo Voluntário de Sal-

vação Pública, o Grupo Séniores Esperança 

Viva e a Associação de Caçadores.

Colectividades mantêm tradições

A freguesia é composta por duas aldeias, 

Pindelo e Rio Mel. Ambas têm registado 

um crescimento populacional e de serviços. 

Ainda assim, o sector económico predomi-

nante é o primário, nomeadamente uma 

agricultura de subsistência. As principais 

produções são o milho, a batata, o centeio, 

o feijão e o vinho.

Com unidades de panifi cação, serralharia e 

carpintaria e cada vez mais espaços comer-

ciais, a aldeia de Pindelo necessita apenas 

dum parque industrial, dum restaurante e 

duma instituição bancária para ter as con-

dições necessárias à elevação à categoria 

de vila. Tem, também, uma farmácia, posto 

médico e quartel de bombeiros.
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Isabel Silvestre

Alafum

A “voz” de Manhouce divulga tradições orais

Uma das freguesias mais afastadas do centro do município orgulha-se de ser o berço 

da cantora Isabel Silvestre. Professora do ensino primário, a “voz” da aldeia fundou 

em 1978 o Grupo Cantares e Trajes de Manhouce, mas foi em 1992 que se deu a 

conhecer a todo o País ao colaborar com os GNR na música “Pronúncia do Norte”.

A 10 de Dezembro do ano passado, a cantora de Manhouce, agraciada a 10 de Junho 

de 2005 com a Ordem do Infante, apresentou o livro “Memória de um povo”, no qual 

regista parte da recolha da tradição oral que fez naquela região da Beira Alta.

“Memória de um povo”, que é acompanha-

do dum CD com o Cantar dos Reis de 1982, 

reúne advinhas, lengalengas, expressões, 

pragas, contos e provérbios da região.

“Todo o contexto do livro são tradições que 

não se conhece quando e de onde vieram 

e que foram transmitidas de geração em 

geração”, explicou Isabel Silvestre.

A cantora salientou que “há ainda muito 

para recolher” e que mantém o sonho de, 

“um dia, criar uma fundação-museu que 

apoie e divulgue este trabalho de recolha e 

dinamização e o estimule”.

“Mais do que um registo, este livro é uma 

transmissão para os mais jovens”, aditou 

Isabel Silveste, para quem “passar o teste-

munho” destas tradições é uma das condi-

ções essenciais “para que não se perca a 

identifi cação das terras”.

A cantora explicou ainda que Manhouce, 

“em pleno coração da serra da Gralheira”, 

esteve “durante anos isolada”, o que permi-

tiu manter intactas “tradições de séculos”.

Cancioneiro de Lafões

Os sons tradicionais das terras de São Pedro do Sul são preser-

vados e divulgados pelo grupo Alafum, que já conta um quarto 

de século de existência. Para além de divulgar a música popular, 

o Alafum promove também o Cancioneiro Regional de Lafões, 

uma recolha de repertório musical duma família sampedrense ao 

longo de três gerações acompanhada de 25 gravações etnográ-

fi cas.

A discografi a do grupo já atingiu a dezena de publicações, com 

o mais recente, o Alafonias (2009), a introduzir instrumentos 

pouco usados utilizados pelo Alafum, como gaita-de-foles, pon-

teiras, clarinete tradicional e tarota.

PS ganha eleições intercalares

O PS ganhou, a 6 de Fevereiro, as eleições intercalares para a 

Assembleia de Freguesia de Figueiredo de Alva, obtendo maioria 

absoluta. À semelhança das autárquicas de Outubro de 2009, 

Manuel Pinto (PS), José Paiva (PSD) e Carlos Henriques (BE) 

encabeçaram as listas concorrentes. O PS conseguiu 300 votos, 

seguido do PSD com 233 e do BE com 86. Houve ainda quatro 

votos em branco e 12 nulos. A votação veio pôr fi m ao impasse 

criado nas autárquicas de 2009, pois foram eleitos cinco elemen-

tos do PS, três do PSD e um do BE. Em 2009, o PS tinha ganho 

as eleições, mas sem maioria na assembleia de freguesia (quatro 

eleitos do PS, quatro do PSD e um do BE).

Figueiredo de Alva
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Antigo concelho medieval mantém história milenar

A freguesia de Santa Cruz da Trapa tem uma história milenar que, segundo alguns 

historiadores, remonta até uma “villa” da alta Idade Média, fundada por um desco-

nhecido hispano-romano. Trapa teria, então, um pequeno povoado que viria a fazer 

parte do couto de mosteiro de Santa Cristina de Lafões.

Fundado o convento de Lafões, Trapa foi uma das terras incluídas no território. Um 

pequeno cenóbio então existente foi ampliado pelo cavaleiro Cristóvão João, encami-

nhado depois para os cónegos Regrantes de Santo Agostinho (Crúzios). 

Em meados do século XII, a vila da Trapa passou a integrar o Couto de Cima, para 

sustento de S. Cristóvão de Latões. No entanto, o antigo Couto da Trapa não perdeu 

em importância, antes passou a ser uma espécie de sede administrativa do grande 

Couto de Cima.

Após séculos de história em que Trapa desempenhou as funções de sede dum con-

celho medieval, autónomo e criado a partir de terra coutada, a reorganização admi-

nistrativa de 1834 ditou o fi m desse município. Para memória fi caram os vestígios do 

edifício da câmara (hoje já alterado), restos do pelourinho, restos da antiga cadeia 

e documentação (de 1823) em que se apresenta como sede dos recenseamentos da 

Capitania-Mor das Ordenanças.

Solar da autoria de Nasoni é o monumento mais célebre

A bela praça-jardim é o centro desta vila 

de raiz tipicamente beirã, mas o mais 

distinto edifício da freguesia é o Solar dos 

Malafaias.  Aqui viveu a família Malafaia, 

que encomendou a construção do edifí-

cio ao famoso arquitecto italiano Nicolau 

Nasoni, no início do século XVIII. Sabe-se 

que há registo do Alvará Régio em 1856, 

da mercê de Fidalgo Cavaleiro.

Actualmente e face ao abandono a que foi 

votado, encontra-se em progressiva deca-

dência e ruínas.

Santa Cruz da Trapa

Um poço famoso pela cor azul

Diversas intervenções têm sido realizadas,

nos últimos tempos, para melhorar a vida 

da população da vila. Os arruamentos 

transversais à rua dos Bombeiros foram 

pavimentados em empedrado e dotados de 

valetas para escoamento de águas pluviais. 

A igreja matriz encontra-se a ser restaura-

da, numa obra que visa recuperar a 

fachada e evitar que a água se infi ltre e 

destrua este edifício do século XVIII.

Mais acima, nas imediações do famoso 

Poço Azul, a boa quantidade e qualidade de 

água que vem da serra é agora aproveitada 

em prol da freguesia, depois de construído 

um tanque para serventia da população. Na 

mesma intervenção, a zona envolvente foi 

requalifi cada.

Ruas da Burgueta empedradas

Santa Cruz da Trapa é uma terra rica em 

paisagens, com notoriedade especial para 

o Poço Azul. Este espaço rochoso é percor-

rido por uma corrente de água muito limpa, 

com pequenas quedas de água e uma lagoa 

profunda onde se pode nadar. Localizado 

no lugar de Sabrosa, já em encostas do 

Maciço da Gralheira, o Poço Azul tem um 

acesso por empedrado que salvaguarda a 

beleza natural.

Para além do Poço Azul e do Solar, é pos-

sível visitar a igreja matriz, as quatro 

capelas (Santa Luzia, Santa Susana, S. 

José e Senhora da Expectação), a quinta do 

Gralheiro, o pelourinho, a antiga cadeia, a 

calçada romana das Vendas e o cruzeiro do 

Jardim do Calvário.
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Volodymyr “Miguel” Savratskyy está de volta à Ucrânia

Volodymyr Savratskyy, o ucraniano que pediu ajuda para voltar 

à Ucrânia, regressou ao país natal a 28 de Janeiro. Conhecido na 

freguesia de Beira Grande (Carrazeda de Ansiães) como Miguel, 

este imigrante estava impossibilitado de trabalhar por motivos 

de saúde, visto padecer duma condição que o torna propenso a 

acumular líquido por todo o corpo.

Ao fi m de dez anos em Portugal, Miguel dependia da ajuda dos 

vizinhos, que lhe ofereciam alguns alimentos e roupa. Dado o 

excessivo volume, tinha de coser duas camisolas para as unir 

numa só que pudesse vestir. Sem possibilidades de trabalhar e 

com o estado de saúde a agravar-se, foi lançada uma campanha 

de solidariedade para o auxiliar a regressar a casa.

Na altura em que foi internado de urgência no Centro Hospitalar 

do Nordeste (Mirandela), Miguel pesava 182 quilos; o tratamento 

levou-o a perder 56 quilos, tendo regressado à Ucrânia com o 

peso de 126 quilos. O próximo objectivo será colocar uma banda 

gástrica, uma operação prevista para este mês de Fevereiro.

A intervenção cirúrgica só se tornou possível com o sucesso da 

campanha de solidariedade organizada pelo presidente da Junta 

de Freguesia de Beira Grande, Manuel Aníbal Meireles, pelo portal 

e revista Jfreguesia e pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Carrazeda de Ansiães.

A conta aberta em nome de “Miguel” Volodymyr Savratskyy reu-

niu 2670 euros em donativos, verba que permitiu a compra do 

bilhete de avião, a marcação da operação cirúrgica e ter algum 

fundo de maneio para o tempo de recobro.

No dia 28 de Janeiro, Miguel embarcou no Aeroporto Francisco 

Sá Carneiro rumo a Bruxelas, onde fez escala para a Ucrânia. O 

destino fi nal é Ternopil, a cidade capital do distrito com o mesmo 

nome, onde residem os pais.

“Quero agradecer ao senhor Aníbal e a toda a família, à aldeia da 

Beira Grande, ao doutor Carlos [médico no Hospital de Mirandela] 

e aos médicos e enfermeiras que me trataram. Sem eles, não 

conseguia regressar a casa. Sem dinheiro e sem trabalho, como 

é que voltava? Só com a grande ajuda deles é que isto é pos-

sível”, disse Miguel, enquanto se preparava para fazer o “check 

in” no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

É com este espírito de gratidão que o ucraniano promete, dentro 

de poucos dias, “escrever uma carta a agradecer” a toda a gente 

da freguesia e ao corpo clínico do Hospital de Mirandela. Apesar 

da boa compreensão e fl uência no domínio oral, Miguel não está 

muito à vontade para escrever na língua de Camões, mas tal não 

será problema: “tenho em Ternopil uma amiga que escreve bem 

em português”.

“Os portugueses ajudaram-me muito. Estive três vezes em situ-

ações complicadas e houve sempre quem me ajudasse. Agora 

quero é meter a banda gástrica, já tenho dinheiro para a opera-

ção”, disse Miguel, na despedida de Portugal.

Campanha solidária
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Para completar a requalifi cação de todos os 

bairros de Mogadouro, o município vai iniciar 

obras na zona central e tardo-medieval da 

vila. São intervenções indispensáveis para 

normalizar pavimentos e remodelar infra-

-estruturas que já não satisfazem as necessi-

dades dos cidadãos, nomeadamente a rede de 

águas e esgotos. 

A requalifi cação vai incidir com mais intensi-

dade no espaço que se estende desde a 

rotunda dos Bombeiros até à capela de Santa 

Ana.

O prazo de duração das obras está estimado 

entre 12 a 15 meses.

Câmara pugna pelo direito à saúde

A falta de médicos em Ribeira de Pena está a 

preocupar o município. Com apenas um clínico 

para mais de 5.000 utentes, a Assembleia 

Municipal deliberou “reclamar do Ministério da 

Saúde urgentes medidas, decisões e empenho 

no respeito pela concretização do direito à 

saúde previsto na Constituição”.

A moção aprovada refere ainda que o municí-

pio já tinha pedido esclarecimentos urgentes 

da situação à ARS Norte e ao director execu-

tivo do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Alto Tâmega e Barroso, bem como pedidos de 

reunião, mas não houve qualquer resposta por 

parte desses responsáveis.

Feiras da Caça e do Turismo superam recordes de visitantes

Vinte e cinco mil pessoas visitaram a XV Feira 

da Caça e V Feira do Turismo, que decorreu 

entre os dias 27 e 30 de Janeiro, no Parque 

Municipal de Exposições.

O evento englobou outras actividades, como 

a corrida de galgos, o raid todo-o-terreno e a 

prova de trial.

O número de visitantes superou os valores 

atingidos na edição de 2010, facto que agra-

dou à organização do certame.

Apoios às colectividades

A Câmara de Amarante vai atribuir, às 

colectividades concelhias, subsídios no 

valor global de 98,250 euros. A pro-

posta foi elaborada pelos vereadores 

Abel Coelho, Hélder Ferreira e Carlos 

Pereira, que optaram por manter o 

critério de atribuição dos subsídios, o 

qual distingue positivamente os ranchos 

folclóricos federados e as associações 

desportivas que privilegiam a formação, 

bem como as que suportam custos 

diferenciados de manutenção das activi-

dades e dos proveitos que podem gerar, 

tendo em conta a relevância social e o 

interesse público em causa.

O número de colectividades benefi cia-

das é de 68. Não foram consideradas as 

que prosseguem actividades em benefí-

cio exclusivo dos associados.

O objectivo da proposta é tornar cada 

associação capaz do desenvolvimento 

de gestão fi nanceira interna, na 

expectativa de continuar a manter a 

instituição em funcionamento.

Aviso de obras no centro da vila

AmaranteRibeira de Pena

Macedo de Cavaleiros

Mogadouro
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Prevenar continua gratuita

Desde Novembro de 2008 que a 

Câmara de Cinfães fi nancia, a todas 

as crianças do município, a aquisição 

da vacina anti-pneumocócica Prevenar. 

Esta medida contou, até fi nal de 2010, 

com 1037 doses administradas, gratui-

tamente, às crianças do concelho.

A acção, que resulta dum acordo entre 

o município, a Administração Regional 

de Saúde do Centro e o Centro de 

Saúde de Cinfães, representa um inves-

timento para os cofres da autarquia 

próximo dos 68 mil euros.

Cinfães
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Bragança, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela e Valpaços 

integram a Ecocitras, uma rede de cidades ecológicas nas quais serão feitos diversos 

investimentos, numa estratégia de desenvolvimento sustentável comum.

Estes seis municípios vão cooperar para reforçar sinergias e complementaridade, num 

projecto que irá ainda funcionar como uma agência de desenvolvimento local, facili-

tando a gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental dos 

territórios urbanos abrangidos e a articulação dos investimentos municipais.

O plano de acção, assente no conceito “Eco”, prevê um investimento de 15 milhões de 

euros em cinco projectos, em cada uma destas seis cidades, que totalizam perto de 

148 mil habitantes, além de aproveitar e potenciar os recursos já existentes.

Os seis municípios vão adoptar um modelo de desenvolvimento comum em torno da 

sustentabilidade ambiental, nas vertentes da agro-indústria, da energia, do turismo e 

da construção, que será pioneiro no País.

Seis cidades acordam trabalho em rede Festival de Sabores em Fevereiro

Nordeste transmontano Miranda do Douro

Miranda do Douro está a preparar mais 

uma edição do Festival de Sabores Miran-

deses, de 18 a 20 de Fevereiro. Para além 

da cultura e da tradição, a gastronomia 

também vai estar bem presente neste que 

é já um evento de referência na região.

Esta feira gastronómica e artesanal é um 

“motor importante para o desenvolvimento 

do munícipio”, refere o presidente da Câ-

mara, Artur Nunes. O autarca acrescenta 

“que esta é uma oportunidade para os 

agricultores do concelho escoarem e, ao 

mesmo tempo, darem a conhecer os produ-

tos que produzem”.

A par do fumeiro, dos sodos, da deliciosa 

bola doce, os visitantes têm a oportunidade 

de saborear a boa carne mirandesa. Cada 

dia do certame é dedicado às raças que 

estão representadas no concelho. Desde 

a vitela mirandesa com a famosa posta, o 

cordeiro mirandês  (raças DOP) e o porco 

com todos os derivados. Tudo acompanha-

do pelo bom vinho da região.

A lhéngua mirandesa e a música tradicional 

vão ser uma constante. A nível cultural, a 

oferta será diversifi cada, com exposições, 

visitas guiadas, seminários e outros.

Distrito do Porto ganha mais representantes

A transição de ano civil ditou um reforço da presença de autarquias do distrito do Porto no portal Jfreguesia. As freguesias de Campo, 

no concelho de Valongo, e de Custóias, no município de Matosinhos, fazem parte do mais recente lote de aderentes aos serviços do 

portal Jfreguesia, embora mantendo o domínio a que habituaram os cidadãos.

http://www.jf-campo.pt http://www.jf-custoias.pt

Novos sites
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Consulta pode ser efectuada no portal do SIGRE

Com vista a facilitar a consulta dos cadernos de recenseamento, o Sistema de Informação 

e Gestão do Recenseamento Eleitoral (SIGRE) do Ministério da Administração Interna 

permite, através da internet, a consulta dos cadernos eleitorais.

Através do endereço electrónico www.recenseamento.mai.gov.pt é possível saber qual 

o número de eleitor e a respectiva Junta de Freguesia de Recenseamento. Estas dados 

podem também ser requisitados por telefone, através dum “sms” para o número 3838. A 

mensagem, gratuita, deve ser formatada da seguinte forma: RE (espaço) número de B.I. 

ou cartão do cidadão (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD).

No portal recomenda-se que esta informação seja requerida na semana anterior ao acto 

eleitoral ou referendo, de forma a evitar os problemas que ocorreram nas últimas eleições 

presidenciais. O elevado número de eleitores a realizar a pesquisa no dia 23 de Janeiro 

levaram à saturação do sistema, bloqueando o portal e a linha telefónica de apoio durante 

várias horas.

A situação das eleições presidenciais agravou-se com a inadaptabilidade do Cartão do 

Cidadão com o número de eleitor. O documento único, ao contrário do anunciado até no 

portal ofi cial, não regista o número de eleitor. O problema não foi visível nas eleições de 

2009 porque os eleitores com este documento eram à volta de um milhão. Nas presiden-

ciais, 4,4 milhões de eleitores apresentaram-se nas mesas de voto com o cartão único.

Governo pondera reformar
o mapa autárquico

O Governo vai relançar a proposta 

de revisão do mapa autárquico, que 

resultaria numa diminuição do número 

de autarquias, que tem vindo a crescer 

desde 1985 e empregam actualmente 

perto de 132 mil funcionários. 

De acordo com o Instituto Nacional de 

Estatística, há 308 municípios e 4.260 

freguesias no País, sendo que metade 

destas não contava sequer um milhar 

de eleitores.

Segundo explicou ao “Diário de Notí-

cias” o secretário de Estado da Ad-

ministração Local, José Junqueiro, o 

Governo pretende “lançar a discussão” 

para encontrar “um modo de organiza-

ção administrativa mais efi ciente”.

A ideia chegou a estar em cima da 

mesa no início da governação de José 

Sócrates. Em 2005, o então ministro 

da Administração Interna, António 

Costa, defendeu a fusão de concelhos e 

freguesias num “esforço de racionaliza-

ção”. A ideia é agora retomada depois 

do mesmo António Costa, agora na 

Câmara de Lisboa, ter apresentado uma 

proposta que reduz para menos metade 

o número de freguesias da capital.

Depois de contactado o Parlamento, 

escreve o mesmo jornal, o Governo vai 

alargar os contactos aos autarcas para 

que apresentem os representantes na 

negociação. A oposição da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses é 

certa. “Não são os loucos de Lisboa que 

nos dizem onde vamos viver”, disse 

recentemente o líder dos autarcas, 

Fernando Ruas.

Em estudoNúmero de eleitor

A ruptura dos canais electrónicos de consulta originou fi las de espera e confusão em 

muitas secções de voto, com especial incidência nas que apresentam mais eleitores 

recenseados. A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) descartou responsabilidades 

no problema, tendo o presidente Armando Vieira considerado que “a decisão política e 

inconsequente de avançar para a criação do «cartão único», sem conceber que fosse ver-

dadeiramente «único», foi precipitada e irresponsável, por não considerar, desde o início 

e como se anunciou, a inclusão do número de eleitor, valência indispensável no e para o 

exercício pleno da cidadania”.

A oposição parlamentar apontou o dedo ao ministro da Administração Interna e alguns 

deputados pediram mesmo a demissão de Rui Pereira. O governante começou por alegar 

que a baixa afl uência às urnas já era notória desde a manhã, ainda antes da base de 

dados bloquear, tendo depois mandado instaurar um inquérito “para apurar com rigor e 

em pormenor tudo quanto se passou e para evitar que se repita”.

Segundo o Ministério, entre as 14h00 e as 16h30, chegou a haver 22 mil acessos por 

segundo, quando o sistema só estava preparado para 750, o que fez com que muitos 

pedidos não tivessem resposta ou a recebessem com demora.
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Vilar Chão
Alfândega da Fé
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