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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

Desenhar o mapa autárquico na mesa do café

O Governo socialista, disse um secretário de Estado, quer 
mudar o mapa autárquico. Há freguesias e concelhos a 
mais, alega-se. A oposição social-democrata, habitual 
dominadora das eleições autárquicas, “apoia, mas”. Alguns 
municípios, como Lisboa e Gaia, avançaram com propos-
tas de fusão de freguesias. Certo. Siga para a frente, que 
enquanto as freguesias e os municípios protestarem não 
se fala nos aumentos dos impostos, dos combustíveis, do 
desemprego e da precariedade (entre outros).
A temática até seria divertida, caso não tivesse conse-
quências gravíssimas. Em primeiro lugar, porque estamos 
a falar do mais essencial serviço público de proximidade. 
Em segundo, porque resumir a conversa a rascunhos 
geográfi cos não resolve o problema de fundo.
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Há, de facto, freguesias e concelhos a mais. O problema, contudo, está ao nível de 
competências e fi nanciamento. Há freguesias com serviços e verbas superiores aos 
de certos concelhos, bem como há municípios que só podem delegar competências 
numa freguesia - por não haver outras. No meio disto, quais as missões e as dotações 
dos governos civis e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional? 
Afi nal, a quem compete mandar nas escolas e nos centros de saúde, às populações 
(que elegem representantes, os autarcas) ou às administrações regionais chefi adas na 
capital por quem desconhece o mundo fora do gabinete com ar condicionado?
Há ainda (por falar em saúde) um cancro para os governantes resolverem antes de 
irem para o café desenhar mapas autárquicos nos guardanapos. Se o Poder (local) é 
da responsabilidade de autarcas eleitos, de funcionários públicos, o que compete às 
empresas municipais? Qual a ética subjacente à escolha dos administradores? A quem 
prestam responsabilidades? Quem as fi nancia de facto e quem as devia fi nanciar? 
Devem gerir políticas tão sensíveis como a habitação ou o apoio social? Fico-me pelas 
empresas municipais porque, por enquanto, só mesmo as grandes autarquias têm 
condições para negociar as complexas e despesistas parcerias público-privadas.
É verdade que as empresas municipais nascem como cogumelos, mas tal nada inter-
feriu na escolha de Mogadouro para a visita desta edição. A selecção tinha sido feita 
anteriormente, com base no potencial destas freguesias do nordeste transmontano. 
Há monumentos a visitar, lendas a contar, paisagens para admirar, gastronomia para 
provar... São tesouros que, em Mogadouro, nascem como cogumelos.
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Rastreio de saúde em parceria com os bombeiros Parque de jogos inaugurado

O campo da Arroteia, propriedade do 

Infesta FC (Matosinhos), tem agora um 

relvado sintético, com certifi cação FIFA 

2 estrelas, balneários, sistema de rega 

automática e bancada com cobertura. 

O denominado Parque de Jogos Manuel 

Ramos, com um custo total de 545 mil 

euros, foi inaugurado a 13 de Março.

O presidente da Junta de Freguesia de 

S. Mamede de Infesta, António Moutin-

ho Mendes, esteve presente na cerimó-

nia e congratulou-se pelo novo parque 

de jogos: “Esta obra vem preencher 

uma lacuna e dar resposta às dezenas 

de jovens em formação não só despor-

tiva como civicamente. Saem daqui 

os homens de amanhã”. O presidente 

do clube, Manuel Ramos, lembrou que 

esteve “mais de 30 anos” a lutar pela 

concretização desta obra.

Leça do BalioCampo

Decorreu, a 26 de Fevereiro, um rastreio de saúde na Junta de Campo, em Valongo. Esta 

iniciativa, promovida em parceria com o gabinete de enfermagem dos Bombeiros Volun-

tários, teve como principal objectivo o despiste de factores de risco através da realização 

de alguns testes de saúde, nomeadamente avaliação do colesterol total, da glicemia, da 

tensão arterial e do peso, bem como cálculo do índice de massa corporal. Ao longo do dia, 

além da realização gratuita dos testes de saúde, os visitantes tomaram conhecimento da 

importância da actividade física e do movimento, bem como da prática de uma alimen-

tação e estilo de vida saudável, na promoção da saúde, em todas as idades. A Junta de 

Freguesia de Campo agradece à população pela massiva participação na iniciativa.

A Administração da Região Hidrográ-

fi ca do Norte classifi cou a praia da 

Lomba como “excelente”, no âmbito das 

análises relativas à época balnear 2010. 

Esta nota vem confi rmar a forte aposta 

e esforço da Câmara de Gondomar e da 

Junta de Freguesia da Lomba, parceiras 

em todo o processo de gestão da referi-

da praia fl uvial. Para fazer justiça ao 

reconhecimento de boas práticas desta 

praia, a Câmara e a Junta têm já em 

plano de acção o desenvolvimento de 

acções de dinamização que envolvam 

todos os veraneantes: desde o projecto 

“eco-praia” a programas de educação 

cívica e ambiental, entre outros.

Praia considerada “excelente”

Lomba
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Obras de restauro na sede da A.A.S.C.

Atendendo à necessidade de serem 

efectuadas obras de restauro na sede da 

Associação Amigos de S. Cristóvão, a Junta 

de Freguesia de Felgueiras disponibilizou 

o trabalhador que se encontra inserido no 

âmbito do contrato CEI + para iniciar a 

requalifi cação daquele espaço.

Selecção prepara Mundial

A Selecção Nacional júnior de andebol 

concentrou-se na freguesia de Anreade, 

Resende, entre 7 e 13 de Março, num está-

gio de preparação para garantir a presença 

na fase fi nal do Campeonato do Mundo 

de Sub-21, que vai decorrer na Grécia. O 

programa incluiu diversas actividades des-

portivas e de lazer nas Termas de Caldas 

de Aregos e encontros amigáveis com as 

selecções da Noruega e Dinamarca, realiza-

dos no Pavilhão Municipal de Anreade.

A Selecção Portuguesa fi cou automatica-

mente apurada para a fase fi nal do Campe-

onato do Mundo, já que conseguiu o segun-

do lugar no último Campeonato da Europa 

de Sub-20, disputado na Eslováquia, não 

necessitando de realizar a fase de apura-

mento, que decorreu em Janeiro.

Foi recentemente publicada em Diário de República a portaria que procede à classifi -

cação como Sítio de Interesse Público do recinto megalítico de S. Cristóvão, situado 

na freguesia de Felgueiras, concelho de Resende. O recinto faz parte do conjunto 

megalítico do planalto de S. Cristóvão, na serra de Montemuro, distinguindo-se pela 

raridade, antiguidade e importância científi ca, fazendo deste local um valor patrimo-

nial de excepção, merecedor de reconhecimento e protecção legal.

O recinto megalítico de S. Cristóvão faz parte do conjunto megalítico do planalto de S. 

Cristóvão, na serra de Montemuro, num local de grande beleza paisagística. Trata-se 

dum cromeleque com cerca de 40 monólitos, que constitui um dos poucos vestígios 

monumentais sobreviventes das sociedades neolíticas da região e é, por isso, um 

documento de maior importância para o período pré-histórico. 

A raridade, antiguidade e importância científi ca do sítio fazem dele um valor patrimo-

nial de excepção, merecedor de reconhecimento e protecção legal.

Recinto megalítico declarado Sítio de Interesse Público

Felgueiras Anreade

Concurso para bar nas Caldas

Foi aberto um concurso público para explo-

ração de um bar de apoio ao cais fl uvial de 

Caldas de Aregos, na freguesia de 

Miomães (Resende). A licença de explora-

ção da estrutura, com uma área aproxi-

mada de 34 metros quadrados e explanada 

descoberta com 150 metros quadrados, 

será concedida para um período de três 

anos. O processo do concurso pode ser 

consultado na plataforma electrónica 

“compraspublicas.com”. A entidade pública 

emitente do título é o Instituto Portuário e 

dos Transportes Marítimos, representada 

no acto pela Câmara Municipal de Resende. 

A base de licitação corresponde a um valor 

mínimo de contrapartida fi xa mensal de 

200 euros e uma variável de 3 por cento da 

factura-ção bruta de venda mensal.

Miomães
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Está disponível, no edifício sede da freguesia 

de Santa Cruz da Trapa, no município de São 

Pedro do Sul, um pilhão para recolher as 

pilhas usadas, promovendo uma consciência 

ambiental dos cidadãos e melhorando o ambi-

ente da freguesia.

Brevemente serão colocados outros pilhões 

no Centro de Saúde, na EBI e no jardim-de-

-infância.

Obras da ETAR com início previsto Carnaval nas escolas

As crianças das escolas abriram a edi-

ção deste ano do Carnaval na freguesia 

de Rossas, no município de Arouca, com 

um desfi le realizado durante a manhã 

do dia 4. No dia 5, mas de noite, o G.C. 

Rossas organizou um baile de Carnaval 

e um concurso de mascarados.

Pilhões disponíveis em vários pontos da freguesia

RossasFornos

Santa Cruz da Trapa

Foi publicado em Diário da República o concurso público para a execução da ETAR de 

Fornos, com um valor base de 2,1 milhões de euros. O subsistema de Fornos servirá as 

freguesias de Fornos, Sobrado e Bairros, do município de Castelo de Paiva, e parte da 

freguesia de Souselo, do concelho de Cinfães. Será constituído por cerca de 4,7 km de 

interceptor e condutas elevatórias, duas estações elevatória e uma ETAR a construir no 

lugar do Castelo, na freguesia de Fornos, com capacidade para tratar o efl uente de cerca 

de 8.376 habitantes. 

O tratamento das águas residuais irá basear-se num sistema de lamas activadas em regi-

me de arejamento prolongado com desinfecção do efl uente fi nal. O sistema interceptor 

deste subsistema será construído em duas  fases, sendo que na primeira fase, a concreti-

zar de imediato, serão executados cerca de 1,2 Km de interceptor e conduta elevatória e 

uma estação elevatória. A construção deste interceptor irá desde logo permitir a condu-

ção do efl uente do município de Cinfães até à ETAR de Fornos.

Condições de segurança
das escolas superam teste

Os alunos da Escola Básica 2,3 de 

Fajões estiveram envolvidos, como 

centenas de muitos outros do concelho 

de Oliveira de Azeméis, em demonstra-

ções de segurança nos recintos 

escolares. Os Bombeiros Voluntários de 

Fajões também contribuíram para a 

iniciativa, participando num simulacro 

de incêndio no centro escolar de 

Azagães, na freguesia de Carregosa.

As demonstrações foram realizadas no 

Dia Internacional da Protecção Civil 

e serviram, entre outros fi ns, para a 

Câmara de Oliveira de Azeméis testar 

planos de emergência, dando especial 

enfoque aos equipamentos escolares do 

concelho.

Fajões

Geoparque na Universidade

O Geoparque de Arouca, que tem a 

sede funcional na freguesia de Canelas, 

marcou presença na nona edição da 

Mostra de Ciência, Ensino e Inovação 

da Universidade do Porto, que decor-

reu entre os dias 17 e 20 de Março, 

no pavilhão Rosa Mota (Porto). Esta 

presença teve como objectivo dar a 

conhecer os programas educativos da 

Associação Geoparque Arouca junto de 

um público composto, na maioria, por 

alunos do ensino secundário e básico. 

Nos serviços educativos da Associação 

já participaram, desde 2008, mais de 

11 mil alunos.

Canelas
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“Leilão das carnes” recebe nova enchente

A 27 de Fevereiro decorreu o tradicional 

“leilão das carnes” na aldeia de Travas-

sos, na freguesia de Bilhó (Mondim de 

Basto), organizado pelos mordomos da 

festa de Travassos. A iniciativa, que contou 

com animação ao vivo, teve grande êxito 

junto dos residentes e também dos muitos 

visitantes que ao longo da tarde por lá 

passaram. O valor angariado reverte na 

totalidade a favor das festas em honra da 

padroeira da aldeia, Santa Bárbara.

Área ardida em 2010  é visitada
por alunos de seminário da UTAD

A área ardida de Canedo, no concelho 

de Ribeira de Pena, foi o palco da inter-

venção dum seminário prático sobre a 

refl orestação, promovido pela UTAD.

Os incêndios fl orestais são responsáveis 

por grandes perturbações nos ecossiste-

mas, conduzindo a elevadas extensões 

territoriais degradadas. Face ao tipo de 

fl oresta existente no País, por que não 

encarar os incêndios como uma oportuni-

dade de redesenhar a paisagem, atendendo 

não apenas aos aspectos produtivos, mas 

às outras funções que os espaços fl orestais 

nos podem oferecer? Nesse contexto, o 

Departamento de Ciências Florestais e 

Arquitectura Paisagista da UTAD organizou 

o seminário “recuperação de áreas ardidas 

- uma oportunidade de redesenhar a paisa-

gem”, que incluiu uma visita de estudo, a 

1 de Fevereiro, à área ardida do grande 

incêndio fl orestal que ocorreu no dia 30 de 

Agosto de 2010, em que arderam mais de 

4000 hectares nos concelhos de Ribeira de 

Pena e Boticas, com destaque para a área 

da freguesia. Esta visita foi orientada pelo 

professor João Bento e pelos técnicos da 

Associação Florestal e do Gabinete Técnico 

Florestal. Com esta iniciativa, pretende-se

que os alunos desenhem paisagens de 

grande escala onde questões como susten-

tabilidade, sequestro do carbono, altera-

ções climáticas e qualidade da paisagem 

sejam refl ectidas numa proposta projectual 

à escala local, regional e nacional. Foram 

convidadas a participar no seminário a 

Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto – curso de arquitectura paisagista e o 

curso de fl orestal da UTAD.

Considerando que, desde a conclusão e entrada em funcionamento do edifício da 

sede da Junta de Freguesia de Alvadia (Ribeira de Pena), os arranjos da envolvente 

continuavam por realizar, o Executivo da Junta, atento a este problema e de forma a 

dignifi car este local, fi nalmente procedeu à execução destes trabalhos, contratando 

para o efeito uma empresa da especialidade.

Os trabalhos consistiram, essencialmente, na colocação de uma camada de terra 

vegetal, fornecimento e plantação de árvores, como o carvalho-alvarinho, o azevinho 

e outros, arbustos e plantas de pequeno porte (alfazema, heras e bergénias) bem 

como a colocação de uma camada de casca de pinheiro de forma a resguardar mais a 

humidade do solo e evitar o crescimento de ervas daninhas.

Estes trabalhos vão valorizar de forma signifi cativa o edifi cio da sede da Junta de 

Freguesia, dotando-o da dignidade que ele merece e proporcionando melhores con-

dições de atendimento aos cidadãos.

Exteriores do edifício da Junta arranjados

Alvadia Canedo

Bilhó
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Acções de formação em produtos fi tofarmacêuticos

A Junta de Freguesia de Parambos (Carrazeda de Ansiães), em colaboração com a 

AFUVOPA - Associação Fruticultores e Viticultores do Planalto Ansiães, vai promover 

acções de formação com o objectivo de proporcionar aos agricultores desta freguesia as 

condições necessárias para poderem adquirir e aplicar produtos fi tofarmacêuticos 

(herbicidas, insecticidas e fungicidas) nas explorações agrícolas.

Quem pretenda adquirir e aplicar estes produtos terá de dispor de certifi cado de 

frequência de formação na área da aplicação de produtos fi tofarmacêuticos, reconhecida 

pela respectiva Direcção Regional de Agricultura. As formações serão ministradas no 

Centro de Convívio “A Nossa Escola” ou na Junta de Freguesia em horário pós-laboral.

Em destaque no Carnaval

Decorreu na terça-feira de 9 de Março o 

tradicional desfi le carnavalesco em 

Carrazeda de Ansiães, com a 

participação de varias freguesias do 

concelho, entre as quais Ribalonga. A 

nossa freguesia causou forte impressão 

com o carro alegórico e os respectivos 

fi gurantes.

RibalongaParambos

Manilhas substituídas no acesso ao Pé-de-Cabrito

Dado que o mau tempo não dá descanso, a Junta de Carrazeda de Ansiães continua a ter 

de efectuar as necessárias reparações nos caminhos vicinais da freguesia, de modo a  que 

os mesmos possam ser minimamente transitáveis. Aconteceu agora com o que dá acesso 

ao Pé-de-Cabrito junto à estrada municipal de Zedes, em que tivemos de substituir as 

manilhas existentes por outras de maior diâmetro, pois as que estavam lá colocadas, de 

tamanho reduzido, não conseguiam dar escoamento às águas pluviais.

Carrazeda de Ansiães Quartel ainda sem obras

Os Bombeiros de Sanfi ns do Douro, no 

concelho de Alijó, continuam à espera 

das obras de benefi ciação e ampliação 

do quartel. A instituição havia candida-

tado o projecto ao programa “Preven-

ção e Gestão de Riscos”, fi nanciado por 

fundos europeus, bem como pedido 

uma viatura para substituir outra que 

foi destruída num incêndio. Contudo, a 

Administração Central exige o cumpri-

mento de 12 itens relativos ao proces-

so, o que tem bloqueado a candidatura.

Sanfins do Douro
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Participação saborosa 
na feira do fumeiro em Miranda

As irmãs Garcia estão a instalar uma 

cozinha regional em Picote, com todos os 

produtos caseiros típicos da freguesia. 

Estas irmãs representaram Picote na 

recente feira do fumeiro, realizada na sede 

do município, Miranda do Douro.

Informativo disponível

A Junta de Freguesia de Picote criou o 

primeiro boletim informativo, que está a 

ser oferecido aos habitantes da freguesia 

para assinalar o primeiro ano de mandato 

do novo Executivo à frente dos destino de 

Picote e Barrocal.

Quem quiser o calendário para 2011 e o 

boletim informativo da Junta deve dirigir-se 

à Junta de Freguesia

A freguesia de Bruçó, no município de Mogadouro, foi das primeiras portuguesas, a 

par de Aldeia Velha (Sabugal) e Vimioso, a aderir ao programa “self prevention”, uma 

medida ibérica para evitar os incêndios no vale do Douro.

O objectivo da iniciativa é colocar na zona de fronteira cerca de 150 mil cabras, 

promovendo o pastoreio para controlar melhor as zonas de potencial risco em termos 

de combustível natural.

O “self prevention”, que representa um investimento de cerca de 48 milhões de euros 

e que vai contemplar a criação de mais de 700 postos de trabalho na região raiana, 

implica ainda a instalação de alguns equipamentos e a disponibilização de terrenos 

para o pastoreio de gado caprino.

“Estamos a dar os primeiros passos e esperamos que o projecto esteja em marcha 

durante o primeiro semestre de 2011. Em 2017, contamos que todos os equipamen-

tos estejam construídos e a funcionar “, disse o coordenador geral do programa, José 

Luís Pascual.

Cabras usadas como “bombeiros”

Bruçó Picote

No dia 24 de Abril de 2011 vai-se realizar 

a tradicional festa do Ramo e o baile asso-

ciado a este evento, sendo uma iniciativa 

realizada pela juventude solteira de Peredo 

da Bemposta (Mogadouro). Há, depois, o 

tradicional baile, abrilhantado com o grupo 

musical Midnes. No dia 25 de Abril reali-

za-se o tradicional convivio na pala dos 

Mouros, que consiste no comer do folar, 

pago pelos organizadores da festa. 

Festa do Ramo e baile já em preparação

Peredo da Bemposta
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A Feira do Folar de 2011 foi marcada para 9 

e 10 de Abril, na freguesia de Vilarinho de 

Agrochão. Depois dum ano em que a Câmara 

de Macedo de Cavaleiros levou o evento para 

a freguesia de Murçós, com vista a criar um 

evento que percorresse todo o concelho, a 

Feira do Folar não consta do caderno de activi-

dades do município para 2011. O presidente 

da Junta de Vilarinho de Agrochão, Manuel 

Mico, formalizou na Câmara o pedido de apoio 

ao evento e acredita que a feira terá um apoio 

camarário de mil euros, igual à concedida 

pela autarquia a uma iniciativa semelhante na 

freguesia de Arcas.

Festa do Ramo em reportagem na RTP Banda 25 de Março
celebra o centenário

A Associação Banda 25 de Março 

celebrou, no fi nal deste mês, o centési-

mo aniversário. A colectividade da 

freguesia de Lamas, no município de 

Macedo de Cavaleiros, comemorou esta 

data histórica com um programa de 

dois dias de festa, a 25 e 26 de Março. 

Para o encontro de bandas de domingo 

à tarde foram convidadas a Associação 

Filarmónica do Brinço, a Banda Munici-

pal de Alfândega da Fé e a Philarmo-

nique Portuguaise de Paris.

Feira do Folar continua a ser realizada na freguesia

LamasTalhinhas

Vilarinho de Agrochão

Decorreu no fi m-de-semana de 5 e 6 de Março mais uma tradicional Festa do Ramo na 

freguesia de Talhinhas (Macedo de Cavaleiros), que se iniciou no sábado, dia 5, à noite, 

com o famoso Baile do Ramo, no qual toda a gente aproveitou para dar o pé de dança, 

com a animação a durar até às 04h00 da madrugada. O domingo, dia 6, continuou com 

a celebração da missa, às 10h15, fi nda a qual se procedeu à arrematação do Ramo, com 

muita procura de roscas e ramos por parte das pessoas presentes. É de salientar que, du-

rante a semana em que foi feito o Ramo, uma equipa de profi ssionais da RTP deslocou-se 

a Gralhós e fez uma reportagem sobre a confecção das roscas e doces dos Ramos, a qual 

foi transmitida no programa Portugal em Directo do dia 3 de Março.

Rural Arcas com mais visitas

A feira de produtos regionais Rural 

Arcas cumpriu a oitava edição no último 

fi m-de-semana de Fevereiro, atraíndo 

centenas de visitantes. Mesmo com a 

redução do apoio fi nanceiro por parte 

da Câmara de Macedo de Cavaleiros,

este evento voltou a dinamizar a 

freguesia de Arcas, com destaque para 

os muitos caçadores que se deslocaram 

a fi m de participar nas montarias aos 

javalis.

“Aqui fazemos as montarias mais anti-

gas do concelho. Ainda somos daquele 

tempo em que iam os caçadores e o 

povo metia-se ao monte sem cães e 

sem nada. Agora é com as matilhas que 

se bate o monte”, recorda Artur Par-

reira, presidente da Junta.

Arcas
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Carnaval deste ano confi rma sucesso dos caretos

O Carnaval de 2011 confi rmou o sucesso 

do entrudo chocalheiro em Podence (Mace-

do de Cavaleiros). De ano para ano, cresce 

o número de turistas que vêm apreciar os 

populares caretos e aproveitam para tirar 

uns dias de férias na freguesia. O presi-

dente Associação de Grupo de Caretos, 

António Carneira, orgulha-se de ver na 

freguesia “um turismo de elite” a apreciar 

“uma festa de cultura e tradição”. Entre os 

dias 6 e 8 de Março foram ainda realizadas 

diversas actividades complementares, 

como uma exposição de fotografi a e baile 

de máscaras, por exemplo.

Promessa de apoio adiada até à 
revisão do Orçamento camarário

A Câmara de Macedo de Cavaleiros não 

cumpriu a promessa de apoiar a construção 

do lar de idosos de Murçós, um projecto 

inscrito em PIDDAC que não consta do 

Orçamento da autarquia para 2011. O 

vereador Rui Vaz perguntou, em reunião 

de Câmara, se essa ausência foi motivada 

por esquecimento ou se “a promessa só foi 

proferida para a fotografi a”. Duarte Moreno, 

vice-presidente do Executivo municipal, 

respondeu que o assunto fará parte da 

próxima revisão orçamental.

O processo do lar de idosos de Murçós 

iniciou-se há mais de uma década, quando 

o Executivo da Junta de Freguesia, liderado 

então por Jaime Fernandes, adquiriu o 

terreno para a construção do equipamento, 

corria o ano de 1997. Quatro anos mais 

tarde, o projecto foi candidato a fundos 

comunitários e da Segurança Social, com a 

autarquia a doar o terreno ao Centro Social 

e Paroquial de S. Lourenço de Murçós. Sem 

outros meios de fi nanciamento, o projecto 

acabou por sofrer três revisões. No Verão 

do ano passado, quando o Executivo da 

Junta era já presidido por João Manuel 

Fernandes, a freguesia assinou com o 

Estado um protocolo de fi nanciamento, com 

o Centro Social S. Lourenço de Murçós a 

benefi ciar da atribuição de 700 mil euros 

para a construção do equipamento.

A população de Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros, está indignada com 

a possibilidade da Agência da Caixa de Crédito Agricola poder vir a funcionar apenas 

uma vez por semana. Como forma de protesto, os populares manifestaram-se a 7 de 

Março. O presidente da Junta, José António Génio, apelou a toda a população e tam-

bém aos habitantes das aldeias mais próximas para marcarem presença, para pressio-

nar a instituição bancária a manter-se a funcionar cinco dias por semana.

Protesto contra redução de serviço bancário

Chacim Murçós

Podence
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Situado no Nordeste transmontano, o concelho de Mogadouro preserva tradições seculares 

que ainda resistem ao tempo. A fertilidade dos vales dos rios que o ladeiam, o Douro e o 

Sabor, levou a que estas terras do planalto mirandês tenham sido ricas em cereal (trigo, 

aveia e centeio) e em pastagem para o gado bovino e ovino, bem como na produção de 

vinha, oliveiras, laranjeiras e amendoeiras. Tal fartura agrícola chamou a este canto diver-

sos povos, como tribos castrejas, celtas, visigodos e romanos. Foram estes últimos que 

lançaram as infra-estruturas que possibilitaram uma maior povoação da região, que cresceu 

até ser ponto fundamental da luta pela fundação da Nacionalidade.

Entre 1160 e 1165, o rei D. Afonso Henriques mandou edifi car o castelo de Mogadouro, 

o testemunho mais sólido da importância estratégica destas terras na Reconquista cristã. 

Este castelo e o de Pena Róias integravam a primeira linha de defesa do Nordeste de Portu-

gal e controlavam a Estrada Mourisca, a via secundária que cruza o planalto de Norte a Sul,  

juntamente com os castelos de Algoso, Miranda, Outeiro e Vimioso.

Confi rmado o domínio nacional, assente após inúmeras batalhas e diversos cercos, o 

povoamento da região benefi ciou da concessão de foral a Mogadouro por D. Afonso III, em 

1272 e no ano seguinte. A vila foi, então, cedida à Ordem dos Templários, que deu início 

à fortifi cação mural, terminada já no reinado de D. Dinis. Este renovou o foral em 1287 e, 

mais tarde, foi D. Manuel quem concedeu novo foral, corria o ano de 1512. Entretanto, os 

Templários já tinham sido extintos (1311) quando D. Dinis doou a vila à Ordem de Cristo. 

Até 1762, o castelo de Mogadouro desempenhou um papel importante nos confrontos com 

os reinos de Leão e Castela. Foi, por isso, alvo de diversas reconstruções, a mais impor-

tante delas realizada pela família dos Távoras, quando eram os senhores de Mogadouro.

Com o fi m das funções defensivas e quando esta família foi executada por infl uência do 

marquês de Pombal, o castelo de Mogadouro decaiu de importância, caindo numa de-

gradação que teve consequências a nível do desenvolvimento regional. Retomadas a agri-

cultura e a pecuária como actividades predominantes, as terras de Mogadouro chegaram 

ao fi nal do século XX com uma população de cariz rural e envelhecida. Contudo, algumas 

forças vivas do concelho tomaram em mãos o destino desta região e apontam em demons-

trar, publicamente, as potencialidades turísticas e culturais das freguesias de Mogadouro.

Muitos monumentos e 
vasto património a visitar

Os monumentos que assinalam a 

história e as tradições de Mogadouro 

são diversos. O Salgueiral remete para 

a proto-história, enquanto a ponte de 

Zava já vem da Idade Média. O castelo 

(séc. XII), o Convento de São Francisco 

(séc. XVII) e as capelas das Pereiras e 

dos Mouros são os outros monumentos 

classifi cados que podem ser visitados na 

vila de Mogadouro.

Nas restantes freguesias sobressaem, 

entre outro património, a igreja de São 

Martinho do Peso, o castelo de Oleiros 

(pré-história) e as ruínas da capela de 

São Fagundo (Idade Média) em Urrós, o 

castelo de Penas Róias (séc. XII), a igre-

ja românica de Algosinho (séc. XIII) em 

Peredo da Bemposta, o Castro Vicente 

(Idade do Ferro) e a capela do Senhor 

da Fraga (séc. XVI) em Castro Vicente, 

os Passos (séc. XVIII) e a igreja de 

Santa Maria (séc. XIII) em Azinhoso e 

o Palácio dos Pimentéis (séc. XVIII) em 

Castelo Branco são, a par de diversas 

pontes medievais e vários pelourinhos 

dos séculos XVI e XVII, os monumentos 

e locais mais conhecidos.

Refi ra-se, ainda, o aumento da oferta 

que tem havido a nível de hospedaria, 

com várias freguesias a apostarem em 

unidades de turismo rural.
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Peredo da Bemposta
Turismo rural no coração do Douro Internacional

A freguesia de Peredo da Bemposta aproveita a privilegiada localização no Parque 

Natural do Douro Internacional para oferecer aos visitantes uma paisagem única, que 

desce desde as arribas até à praia fl uvial do Juncal, onde foi feito um parque de mer-

endas para melhorar as condições dos utentes.

A principal obra realizada nos últimos anos pelo Executivo, há nove anos composto 

por Luis Pedro Lopes (presidente), Carlos Reis (secretário) e Manuel Cordeiro (te-

soureiro), foi a remodelação do antigo quartel da guarda fi scal e da antiga escola 

primária. Os edifícios, perdidas as valências iniciais, foram adaptados para três T2 de 

turismo rural, com capacidade para acolher três famílias. A intervenção permitiu criar 

também um espaço de lazer (visível na segunda fotografi a) com uma piscina.

As paisagens durienses não são o único 

atractivo de Peredo da Bemposta. No 

património edifi cado salienta-se a igreja 

de Algosinho (na primeira foto), do século 

XIII. Este foi um dos monumentos que 

mais impressionou Cavaco Silva, na visita 

que o Presidente da República efectou à 

freguesia no ano de 2008.

Bem perto da igreja de Algosinho fi ca a 

necrópole de Santo André, que os histo-

riadores avaliam datar entre os séculos XII 

e XIII. Uma lenda, que resiste oralmente, 

adianta que a imagem de Santo André, que 

está no altar-mor da igreja de Algosinho, 

estava numa capela dedicada a esse santo 

que terá existido junto à necrópole. Na 

Idade Média, era habitual construir igrejas 

e capelas junto às necrópoles para santi-

fi car as sepulturas.

Um pouco mais tarde foi construída a igreja 

paroquial, embora com data incerta. O 

edifício foi reconstruído em 1782, tendo 

perdido muitas das características medie-

vais que apresentava.

Ventozelo
Uma “via sacra” com fi guras do século XVIII

A igreja matriz e a capela do Senhor da Boa Morte são os principais monumentos 

da freguesia de Ventozelo e apresentam-se com mais dignidade, depois da Junta ter 

procedido à pavimentação em paralelipípedo dos respectivos adros. Embora os histo-

riadores apontem o século XVII como o da provável edifi cação da igreja, a existência 

duma pequena nave com características românicas faz supor que seja contemporânea 

à vizinha igreja de Algosinho, tendo sido alvo de posteriores ampliações. É, agora, um 

templo bem restaurado e amplo, ainda com alguns detalhes históricos de pasmar.

A capela do Senhor da Boa Morte foi mandada construir pelos Távoras, no fi nal do 

século XVII, e destaca-se pelas pinturas barrocas no tecto, datadas do século XVIII. É 

nesta capela que se encontram fi guras, em tamanho real, alusivas às estações da “via 

sacra”. De entre elas salientam-se os fari-

seus que, com narizes disformes, fl agelam 

Cristo a levar a cruz. No altar encontra-se a 

fi gura do Senhor da Boa Morte, que tem a 

particularidade de ter braços “articulados”, 

que tanto repousam como abrem em cruz.

A festa ao Senhor da Boa Morte, mais 

propriamente em honra da Santa Cruz, é a 

grande romaria da freguesia, realizando-se

no primeiro fi m-de-semana de Maio. A 

festa em honra da padroeira Nossa Senhora 

da Assunção tem lugar a 15 de Agosto.

Curioso é também o poço sem fundo, no 

lugar das Pias, numa zona de impressio-

nantes fragas sobre o Douro. Já se tentou 

medir a profundidade deste buraco, cujo 

diâmetro não chega a um metro, mas nem 

com cordas nem tentando ouvir o som de 

pedras a cair se conheceu o fundo.

A freguesia está ainda a criar a tradição do 

almoço de Natal. Neste convívio, que se 

realiza na nova cozinha da Casa do Povo, 

quem cozinha para toda a população são os 

membros da Junta, ajudados pelas famílias.
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Bemposta
Vestígios milenares em Castro de Oleiros

O património arqueológico da freguesia de Bemposta é dos mais ricos do concelho 

de Mogadouro, fazendo jus aos dados históricos da importância desta terra no 

povoamento de Trás-os-montes. Com uma posição privilegiada a nível defensivo, a 

ocupação romana estimulou o desenvolvimento local junto à via que ligava Miranda 

a Zamora, de tal forma que, em 1315, o rei D. Dinis concedeu à vila carta de foral. 

Bemposta foi sede de concelho até à reforma administrativa de 1836, fi cando desde 

então integrada no concelho de Mogadouro.

O Castro de Oleiros é, pela importância histórica, o principal atractivo da freguesia. 

Em 1999, o monumento foi classifi cado Imóvel de Interesse Público. Uma parte das 

muralhas ainda resiste ao tempo, mas foram encontrados outros vestígios arqueológi-

cos. No museu Abade de Baçal (Bragança) 

estão depositadas duas lápides funerárias, 

bem como uma estela também em már-

more.

Do antigo castelo edifi cado pelos Templá-

rios resta “o Inferno de Bemposta”, que se 

acredita ter sido uma saída subterrânea e à 

volta da qual se desenvolveram várias habi-

tações. Contudo, hoje está tudo em ruínas.

Do Renascentismo são os frescos da capela 

de Santo Cristo, encontrados no restauro 

de 2002. Uma inscrição numa pedra frontal 

indica o ano de 1580, não havendo registos 

da construção deste templo ser anterior.

O outro monumento classifi cado da 

freguesia de Bemposta é o Pelourinho. 

Instalado com o foral de 1512, destaca-se 

por ter as armas portuguesas inscritas ao 

contrário.

Quanto às paisagens, a “faia d’água alta” 

impressiona por se precipitar, para a ribeira 

de Bemposta, duma altura de 60 metros. 

No meio existe um caminho que pessoas e 

gado atravessam sem se molhar.

Meirinhos
Momentos de lazer junto às águas do rio Sabor

Quem visita Meirinhos encontra um lugar tranquilo, com paisagens únicas e maravi-

lhosas que descem desde o cabeço de Santo António, onde se pode disfrutar duma 

imagem panorâmica da aldeia, até ao vale profundo do rio Sabor, onde se passam 

agradáveis momentos de descanso ou na pesca.

O interessante topónimo “Meirinhos” tem dado azo às mais diversas interpretações. 

A principal tem-no associado ao nome próprio masculino “Merinus”, havendo mesmo 

quem coloque a hipótese deste ter sido um presbítero, eventualmente beneditino, que 

terá vivido na localidade ainda antes da fundação da Nacionalidade, explicando-se 

assim o nome da freguesia e do padroeiro. Uma outra tese refere que “Merinus” foi 

um cortesão importante e poderoso naquela época. O povo prefere considerar que o 

nome da terra vem da lã meirinha, muito 

famosa na região.

O povoamento da freguesia é bastante 

remoto. A topografi a do território oferece 

boas condições de defesa e recursos natu-

rais, como o rio Sabor, o que terá infl uído a 

precoce fi xação humana no local. Em Prado 

da Rodela encontra-se uma fraga com uma 

inscrição, em parte ilegível, que demonstra 

ser de grande antiguidade. As gravuras são 

em pedra, do tipo litostríptico e têm forma 

de naveta.

Meirinho foi uma abadia de Castelo Branco, 

passando mais tarde a reitoria. Administra-

tivamente, surge em 1839 na comarca de 

Moncorvo e em 1853 na de Mogadouro.

Do património cultural e edifi cado destaca-

-se a célebre Ponte de Meirinhos, construí-

da em 1711 no estilo românico. A igreja e 

a capela de Santa Cruz são outras impor-

tantes referências patrimoniais desta 

freguesia que mantém a agricultura e a 

criação de gado como principais actividades 

económicas.
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Urrós
Alojamento com vista para as arribas do Douro

Localizada na fronteira dos concelhos de Mogadouro e de Miranda, a freguesia de 

Urrós quer apresentar-se como ponto de repouso para quem visita as arribas do 

Douro. De forma a acolher os visitantes, a Junta remodelou a antiga escola primária 

num edifício de turismo de habitação.

“No período de Verão é importante podermos acolher alguém que venha de fora. As 

escolas estavam a fi car degradadas porque já não tínhamos crianças sufi cientes para 

que fossem dadas aqui aulas. Fizemos o projecto de turismo de habitação, apresen-

támos à Câmara, foi aprovado e concretizou-se. Foi uma obra que nasceu com 

bastante apreço, uma vez que existe no coração da aldeia”, salienta o presidente da 

Junta, Belarmino Silvestre Pinto, aludindo a um investimento de 300 mil euros.

Na freguesia pode e deve ser visitada a 

igreja matriz, onde o retábulo pictórico. 

Nesta pintura consta ao centro o arcanjo 

S. Miguel a pesar o comportamento das 

almas, decidindo sobre a ascensão ao céu, 

representado na metade superior, ou a 

queda ao inferno, na metade inferior.

Em São Fagundo estão as ruínas duma 

capela romana, sendo ainda visíveis dois 

arcos, um românico e outro gótico.

Urrós é também conhecida dos amantes da 

tauromaquia. É nesta freguesia que está a 

única praça de touros de Trás-os-montes, 

tendo sido palco de alguns melhoramentos: 

foram feitas novas bancadas, “porque as 

anteriores encontravam-se degradadas”, 

casas-de--banho públicas e bancadas para 

defi cientes.

Recuperados têm sido também os pombais, 

ao abrigo dum projecto promovido pelo 

Parque Natural do Douro Internacional. 

A freguesia tem duas festas: em honra 

de S. Sebastião, no terceiro domingo de 

Agosto, e em honra de Nosso Senhor.

A.C.S.S. Urrós
Aumento do lar depende do apoio da Segurança Social

A Associação Cultural de Solidariedade Social de Urrós é uma das mais dinâmicas de 

todo o concelho de Mogadouro, proporcionando respostas sociais nas valências de 

lar para a terceira idade, de centro de dia e de apoio domiciliário. Numa freguesia 

enve-lhecida, a A.C.S.S. Urrós assume uma importância “que não se consegue medir”, 

como explica o presidente Alfredo Augusto Ferreira.

“Conseguimos dar resposta ao isolamento dos idosos, quer no apoio domiciliário, quer 

no centro de dia e no lar. Não é um hotel de cinco estrelas, mas em termos de con-

dições é 90% superior ao que teriam em casa. Somos, ainda, a entidade mais empre-

gadora da freguesia. Temos sete funcionárias a trabalhar numa aldeia com carências, 

sem indústria e com muito pouco comércio”.

Com 270 sócios numa aldeia de 428 habi-

tantes, a associação só não cresce mais por 

falta de apoios. Pelo mesmo motivo, o tão 

ambicionado projecto de aumento do lar 

continua parado.

“A Segurança Social exige-nos obras de 

melhoramentos no equipamento actual, 

mas não tem aumentado a compartici-

pação dos acordos nem nos comparticipa 

o projecto dos melhoramentos. Exigiu-nos 

melhoramentos na cozinha e fez-se pratica-

mente de raiz uma nova, que custou cerca 

de 45 mil euros. Disseram que iam compar-

ticipar com cerca de 60%, mas nunca nos 

deram um tostão”, lamenta o presidente.

O projecto de aumento do lar foi aprovado 

pela Segurança Social e pela Câmara, mas 

a obra tem avançado a custas da própria 

instituição. “Nem a Câmara, nem a Seg-

urança Social nos ajudou com um tostão. 

Por isso, as obras estão de momento 

paradas por falta de verbas”.

“Poderá demorar anos, mas vamos conse-

guir”, acredita Alfredo Augusto Ferreira.



a visitar revista.jfreguesia.com

16

Bruçó

A terra das fragas que prenderam os mouros

A freguesia de Travanca, que faz fronteira com quatro outras freguesias de Mogadouro 

e mais duas de Miranda do Douro, deve o seu nome a uma curiosidade histórica. O 

povoamento desta área foi iniciado com os mouros que, fugidos de Espanha, rumaram 

nesta direcção. Quando chegaram a esta região, rodeada das famosas fraga caracte-

rísticas do Nordeste Transmontano, fi caram atravancados. Foi este facto que veio dar 

origem ao nome da freguesia, Travanca.

A posterior cristianização veio permitir a edifi cação, em meados do século XV, do 

principal monumento da freguesia: uma igreja românica que ainda conserva parte da 

cachorrada do edifício. A capela-mor apresenta características góticas, salientando-se 

a abóbada de nervuras.

No exterior, feito de granito, destacam-se 

as imagens em pedra de estilo românico e 

uma cruz pertencente à Ordem de Avis. 

Interiormente, o altar-mor é em talha 

dourada, de grande riqueza, e ainda se en-

contram alguns vestígios de frescos, prova-

velmente do século XVII. Neste templo 

encontra-se uma fi gura de Nossa Senhora 

com o Menino datada do século XVI.

Outros monumentos de cariz religioso a 

visitar são a igreja da Figueirinha (a loca-

lidade anexa à freguesia), as capelas de 

Santa Cruz e de São Sebastião, o cruzeiro 

e o santuário.

A nível de edifi cado civil salienta-se o 

pelourinho e a “casa dos macacos”, uma 

habitação no centro da aldeia que possui 

duas fi guras esculpidas em granito, cuja 

origem é desconhecida.

O grande escritor Trindade Coelho fez parte 

da instrução primária nesta aldeia trans-

montana, visto que nesta época o melhor 

professor do concelho leccionava na escola 

desta freguesia.

Uma aldeia com tradição

A freguesia de Bruçó anseia pela conclusão do Centro de Inter-

pretação Rural para se posicionar no mapa do turismo rural 

nordestino. Enquanto decorrem as obras de reconversão das 

antigas casas paroquial e do povo estão disponíveis cinco trilhos 

pedestres: três evocam as memórias das rotas do pão, do azeite 

e da castanha e dois serpenteiam pela Natureza rumo à Fraga do 

Sapato e à Barragem de Aldeadávila.

A aldeia em si também possui motivos que justifi cam uma visita, 

a começar pelo castro medieval de onde terá surgido a povoa-

ção. Como ponto de passagem dos romeiros a Compostela, as 

construções religiosas merecem uma atenção detalhada.

Mais antigo do que a Nacionalidade

Uma parcela duma colunata de mármore, encontrada numa 

horta no lugar do Prado, uma moeda do século II e uma lápide 

funerária visigoda de raro valor paleográfi co comprovam a anti-

guidade da povoação de S. Martinho do Peso. A freguesia tem 

outros lugares onde foram encontradas sepulturas e ossadas, 

cerâmicas variadas, telhas e vestígios de exploração mineira, 

como os lugares da Fonte do Canto e Alto do Carril, confi rmando 

um povoamento bem anterior à fundação da Nacionalidade.

A Igreja Matriz, datada do século XV e restaurada no século 

XVII, é o principal valor patrimonial da freguesia, estando 

localizada mesmo à entrada da aldeia.

S. Martinho do Peso

Travanca
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Descanso a caminho da capela da Senhora da Vila Velha

O pequeno vale verdejante dum afl uente do rio Sabor deu o nome a esta freguesia, 

uma das mais afastadas da sede do município. Valverde foi fundada a partir dum cas-

tro luso-romano situado no antigo Cabeço dos Mouros. Nesse mesmo local, onde hoje 

se encontra a capela da Senhora da Vila Velha, foram encontradas moedas e outras 

antiguidades. Reza uma lenda que os povos de Alfândega da Fé vinham ouvir missa 

à capela e, dada a demora da viagem, merendavam num vale onde alguns acabaram 

por se fi xar, dando assim origem à actual povoação de Valverde.

Valverde pertenceu ao termo da comenda de Santa Maria de Castelo Branco desde 

que D. Sancho I doou os castelos de Mogadouro e de Penas Róias à Ordem do Hospi-

tal. Passou, posteriormente, a vigairiaria e a  freguesia é mencionada na carta de foral 

concedida por D. Manuel à Bemposta, a 4 de Maio de 1512.

O sentimento de religiosidade está bem patente através dos principais cultos da popu-

lação. Tanto o orago S. Sebastião como Santo André eram venerados desde a Idade 

Média. A igreja matriz passou de capela a sede da paróquia no século XVI e, entre 

o património edifi cado de cariz religioso, salientam-se também as  capelas de Santo 

André (mais afastada da povoação, numa vertente do rio Sabor), de Santo Apolinário, 

do Divino Espírito Santo e de S. Francisco.

União Europeia apoia projecto de remodelação da zona do Prado  

Valverde

Turismo com Sabor

O rio Sabor é parte integrante da vida 

comunitária de Valverde e aposta fun-

damental no plano turístico. Todavia, a 

albufeira da barragem do baixo Sabor (já 

em construção) vai alterar a paisagem na 

zona de Santo André, pelo que os próximos 

investimentos podem passar por esta zona.

A zona sul do Prado está a ser alvo duma 

profunda benefi ciação, comparticipada 

pela União Europeia e pelo município de 

Mogadouro em 150 mil euros. O campo de 

futebol vai ter um piso sintético e balneá-

rios. Na zona vão ser também criados os 

quartos-de-banho e um bar de apoio, bem 

como um parque de merendas com chur-

rasqueira, mesas e bancos, um parque 

infantil e uma charca para regadio e apoio 

aos bombeiros.
As intervenções no edifício da Junta vieram 

melhorar o atendimento aos cidadãos. 

Já é possível servir 80 lugares sentados, 

colmatando uma falha antiga. A Junta 

comprou também equipamento informático, 

mesa para reuniões e ar condicionado, 

“porque a sala era muito quente no Verão e 

fria no Inverno”. Segundo o presidente, “foi 

um projecto de 18 mil euros compartici-

pado em 50 por cento pela CCDR Norte.

Edifício da Junta mais completo

Escola vai alojar visitantes

A antiga escola primária vai ser transfor-

mada numa unidade T2 para alojamento 

turístico. Ao lado será criado um edifício

igual que terá a mesma função. Este pro-

jecto só é possível com o apoio da Câmara 

e da Associação do Douro Superior.
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Um petisco indispensável à gastronomia da região

O clima de Mogadouro é propício para o surgimento dum fungo que muitos 

apreciadores da boa cozinha consideram um verdadeiro petisco. Os cogu-

melos fazem já parte integrante da culinária da região, dada a variedade de 

sabor e textura entre as centenas de espécies existentes. Estes fungos tanto 

podem servir de entrada ou de sopa como chegam a ser elevados à categoria 

de prato principal, embora também haja algumas receitas de sobremesa. A 

isto também ajuda a forma de conservação, pois podem ser frescos, secos, 

congelados, em conserva e até aromatizados em azeite.

A gastronomia, contudo, não é o único uso possível para os cogumelos. 

Estes fungos são também ricos em substâncias bioquímicas, sendo por isso 

muito procurados para aplicação em medicinas alternativas. 

A diversidade de cores torna-os numa fonte de corantes naturais para o 

tingimento de fi bras têxteis, mesmo que estas técnicas estejam pouco 

disseminadas. Foram também muito usados em rituais religiosos, embora 

este facto não se aplique à região transmontana, mas sim a outros lugares 

onde a fi gura do “xamã” dominava os povos tribais.

No distrito, com especial relevância no concelho de Mogadouro, a tradição 

é outra: a recolha de cogumelos silvestres para consumo próprio. É um 

“desporto” que só deve ser praticado por quem tenha verdadeiros 

conhecimentos micológicos, ou seja, da “arte do cogumelo”.

Embora haja dezenas de espécies conhecidas e até comercializadas para 

uso gastronómico, há também centenas de variedades de cogumelos com 

características tóxicas, cujo consumo pode chegar a ser fatal para o ser 

humano.

Cogumelos

Trindade Coelho
Escritor de mestria com infl uência republicana

O escritor Trindade Coelho, nascido em 1861 e falecido a 1908, 

foi uma das personalidades mais marcantes no período que 

antecipou a implementação da República. Em Mogadouro com-

pletou os estudos em Latim, que continuou depois num colégio 

no Porto. Seguiu-se o curso universitário de Direito em Coimbra 

e, após uma breve experiência profi ssional, seguiu a carreira 

administrativa, sendo delegado do procurador régio em Sabugal. 

Transferido para Portalegre, foi para Ovar de forma a ser candi-

dato a deputado, tendo vivido então em Lisboa e em Sintra. O 

sucesso na magistratura e a mestria no conto rural não evitaram 

o desgosto pela vida, tendo se suicidado em 1908.
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Falsos “recibos verdes” em causa

O Censos 2011 apresenta uma questão que 

criou polémica mal os questionários foram 

distribuídos. Em causa está a pergunta 

“qual o modo como exerce a profi ssão 

indicada”, na qual falta os falsos “recibos 

verdes” são orientados a responder “traba-

lhador por conta de outrem”. O movimento 

cívico Precários Infl exíveis criticou, quase 

de imediato, a “inaceitável manipulação 

estatística” com o intuito de “camufl ar a 

maior fraude social do País”. O jornal Pú-

blico acrescentou que as centrais sindicais 

haviam proposto uma questão sobre o 

tipo de contrato, precisamente para se ter 

uma noção real do trabalho temporário e 

dos falsos “recibos verdes”, mas que essa 

proposta foi rejeitada no Conselho Superior 

de Estatística, o qual adoptou a proposta 

do Ministério do Trabalho. 

INE defende modelo internacional

Uma primeira resposta ofi cial defendeu 

que a opção constante na pergunta 32 visa 

identifi car quem é um falso “recibo verde” 

por comparação com os números regista-

dos na Segurança Social e nas Finanças. 

Com o avolumar das críticas, o Instituto 

Nacional de Estatística emitiu um comuni-

cado a esclarecer a metodologia adoptada.

“Esta decisão está de acordo com a meto-

dologia seguida noutras operações estatís-

ticas e com as recomendações internacion-

ais que privilegiam a situação de facto e 

não de direito. Sempre que não existe uma 

coincidência entre a situação fi scal/aspecto 

jurídico e a condição em que o trabalho é 

efectivamente prestado, faz-se prevalecer 

esta última”, consta no comunicado.

Salientando ter havido “amplo debate” no 

momento da opção, a nota do INE alega 

ainda que “o conteúdo dos questionários 

dos Censos de todos os países deve estar 

em consonância com orientações interna-

cionais sobre a matéria, visando a compa-

rabilidade da informação estatística sobre a 

população a nível mundial”. 

Desta forma, “foram devidamente respeita-

das as orientações das Nações Unidas para 

as estatísticas sobre a população e a legis-

lação sobre matéria censitária estabelecida 

pela primeira vez no seio da União Europeia 

através do Regulamento n.º 763/2008, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de 

Julho”.

A maior operação estatística do País começou a 7 de Março, com a distribuição dos 

questionários destinados a recolher dados no território português para os Censos 

2011, que são de resposta obrigatória. Tutelado pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), o processo conta com o apoio das autarquias e das escolas na divulgação. O 

recenseamento geral da população e da habitação vai permitir saber onde vivem os 

cidadãos, onde trabalham, quantos são e que estudos têm.

Até dia 20, os recenseadores do INE entregaram nas residências os questionários em 

papel e um envelope fechado com os códigos de acesso à internet (e-censos), uma 

novidade a introduzir este ano e ainda utilizada em poucos países, conforme explicou 

em Outubro a presidente do INE, Alda Carvalho. “É uma garantia de qualidade porque 

não vai exigir qualquer tratamento posterior”, assegurou na altura, considerando 

este método mais confortável, já que o preenchimento pode ser feito em casa e de 

forma faseada. Quem precisar de ajuda pode solicitá-la ao recenseador, na Junta de 

Freguesia, ou através da linha de apoio telefónico do INE.

A 21 de Março abriu o período de respostas via internet (www.censos2011.ine.pt), até 

10 de Abril. Os questionários em papel serão recolhidos pelo recenseador em cada 

residência até 24 de Abril. Contudo, o serviço por internet esteve congestionado logo 

no primeiro dia de resposta, tal como a linha de apoio telefónica. De acordo com o 

INE, a adesão dos cidadãos foi muito grande, gerando situações de lentidão no serviço 

de resposta ou difi culdades de acesso à página e à linha de apoio.

Até ao 18 de Março foram registadas cerca de 60 mil chamadas para o número 800 22 

20 11. Tal volume obrigou o INE a alargar o horário de funcionamento (das 9h00 às 

22h00, em vez de ser apenas até às 20h00) e a estender o serviço aos fi ns-de-sema-

na. No fi m-de-semana seguinte, a linha de apoio recebeu 8.000 chamadas.

O XV Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação visa 

recensear todos os cidadãos “residentes ou apenas presentes no território português”, 

independentemente da nacionalidade, bem como todos os alojamentos e edifícios 

destinados a habitação.

Operação censitária em marcha desde Março

Estatística Polémica
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O concelho de Miranda do Douro acolherá um 

dos pólos dos cursos de Verão da Universidade 

do Porto. O curso “Mirandês. Língua e Cultura” 

irá decorrer de 17 a 28 de Julho no edifício do 

pólo da UTAD. Este é um projecto que conta 

com o apoio da autarquia mirandesa e da 

Frauga.

Segundo a Universidade, esta é “uma exper-

iência de aprendizagem inovadora” e “uma 

oportunidade de actualização de conhecimen-

tos propiciadas pela frequência de cursos de 

curta duração, de temáticas diversifi cadas, 

pluridisciplinares e com especial relevância 

para o contexto cultural e regional”.

Loteamentos no Alto do Vilarinho

O município de Carrazeda de Ansiães teve a 

decorrer o procedimento de alienação de lotes 

urbanos no Alto do Vilarinho/Trás das casas. 

Em causa está um total de dez lotes para os 

usos de habitação e de comércio/serviços, 

cada qual com um valor base de adjudicação 

de 70 mil euros. O procedimento terminou no 

dia 31 de Março.

Observação de aves no Azibo

A Câmara de Macedo de Cavaleiros 

promoveu, a 13 de Março, uma nova sessão 

de observação de Aves na Paisagem Protegida 

da Albufeira do Azibo (PPAA), com início na 

praia da Ribeira. Nesta sessão, em período de 

fi m de migrações de Inverno, os participantes 

puderão conhecer e identifi car algumas das 

aves que escolhem a PPAA para habitat, como 

o corvo marinho e abibes, agora de saída, bem 

como outras que agora regressam ao Azibo, 

como as cegonhas, e ainda residentes, como o 

pato-real, guarda-rios, garça–real e outras.

Publicados os subsídios de 2010

A Câmara de Mogadouro publicou a 

relação dos subsídios atribuídos no 

segundo semestre do ano passado, que 

pode ser consultada no sítio ofi cial. Esta 

lista dá cumprimento ao estabelecido 

no n.º 1 do artigo 1º., da Lei n.º 26/94 

de 19 de Agosto e, de acordo com o n.º 

1 do artigo 2.º, da mesma Lei, rela-

ciona todos os subsídios atribuídos no 

segundo semestre de 2010.

Universidade do Porto prepara curso de Verão

MogadouroCarrazeda de Ansiães

Macedo de Cavaleiros

Miranda do Douro

Centenas na 1.ª Milha

A “I Milha Vila Flor” decorreu a 13 de 

Março, organizada pelo município com o 

patrocínio de Manuel de Azevedo e das 

Águas Frize e a colaboração da Associa-

ção de Atletismo de Bragança e Clube 

Desportivo de Vila Flor.

Participaram cerca de 250 atletas, 

distribuídos por vários escalões, que 

fi zeram desta edição um sucesso e uma 

mais-valia no desporto regional.

Vila Flor
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Prémio Amadeo de Souza-Cardoso para António Sena

O júri de selecção e premiação da 

8.ª edição do Prémio Amadeo de 

Souza-Cardoso, na reunião realizada a 11 

de Março, decidiu por unanimidade distin-

guir o pintor António Sena. O artista 

junta-se aos premiados das edições 

anteriores: João Vieira (2009), Ângelo de 

Sousa (07), Nikias Skapinakis (05), Júlio 

Pomar (03), Costa Pinheiro (01), Fernando 

Azevedo (1999) e Fernando Lanhas (97).

O prémio não é pecuniário, mas o artista 

é convidado a realizar uma exposição num 

espaço nobre do museu e com catálogo 

apropriado.

Renovado protocolo com bombeiros

O município de Resende deliberou renovar 

o protocolo de colaboração com a Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios de Resende, com vista a garantir o 

socorro pré-hospitalar no concelho durante 

24 horas, todos os dias da semana. Através 

deste protocolo, a Câmara presta um apoio 

fi nanceiro de 900 mensais.

Obras aumentam mobilidade

No concelho de Baião estão a decorrer 

várias obras de qualifi cação de acessos, 

num valor orçamentado em 41 mil euros. 

As freguesias de Viariz, Loivos do Monte e 

Campelo são as principais benefi ciadas com 

estas “pequenas obras” que, segundo o 

presidente da Câmara, José Luís Carneiro, 

“garantem uma efectiva melhoria da quali-

dade de vida das populações”.

A Câmara de Ribeira de Pena apoiou o Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética, 

promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte. Entre 28 de Fevereiro e 

10 de Março, os mais de 300 utentes diabéticos do concelho foram transportados para 

a Régua, onde fi zeram o referido rastreio no centro oftalmológico local. 

A retinopatia diabética é uma manifestação ocular da diabetes e uma das principais 

causas de cegueira provocada pela doença que afecta centenas de milhares de pes-

soas em toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Trezentos utentes fi zeram rastreio da retinopatia diabética

Ribeira de Pena Resende

Baião

Amarante
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O presidente da Associação Nacional de 

Municípios, Fernando Ruas, foi dos primeiros a 

reagir à proposta lançada por José Junqueiro. 

“Não são os loucos de Lisboa que nos dizem 

onde vamos viver”, contestou. 

O dirigente questionou as intenções, “murmu-

radas”, de extinção e fusão de concelhos e 

freguesias para “poupar recursos”. “Pode ser 

uma discussão a fazer, mas é deslocalizar os 

problemas. Que não se dê a entender aos 

portugueses que ao extinguir autarquias, ou 

fundir algumas, se resolve o problema das 

contas públicas”, afi rmou Fernando Ruas.

Governo propõe discussão do modelo da administração local Menezes quer oito freguesias

Luís Filipe Menezes, presidente da 

Câmara de Gaia, defendeu a redução do 

número de freguesias no concelho, com 

vista à racionalização dos custos. O 

autarca anunciou que a redução das 24 

freguesias para “sete ou oito” poderá 

corresponder a uma poupança de “12 

milhões de euros por mandato”, asse-

gurando que “a proposta apresentada 

ao PS será feita tendo em conta a 

identidade dos grupos de freguesias 

e com a vontade de que seja aplicada 

quanto antes, se possível já nas próxi-

mas eleições autárquicas”. 

A apresentação de soluções estru-

turantes e conjunturais “para um futuro 

saudável da democracia” contem-

plou também o pedido de audiência à 

Comissão Parlamentar do Poder Local 

para avançar de imediato com uma pro-

posta de fi nanciamento das autarquias: 

“propomos que um por cento do volume 

global de facturação dos seguros em 

Portugal reverta a favor do Poder Local, 

para fi nanciar os serviços municipais 

que têm uma intervenção fundamental 

em casos de emergência”. 

Ruas acusa Governo de “deslocalizar os problemas”

Vila Nova de GaiaProposta

Municípios

O Governo quer relançar, nos próximos meses, a proposta de revisão do mapa autár-

quico, 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 o secretário de Estado da Administração Local, o Governo pretende “lançar a 

discussão” para encontrar “um modo de organização administrativa mais efi ciente”. Para 

este debate, acrescenta José Junqueiro, vai-se partir “sem pressupostos ou ideias precon-

cebidas”. 

A ideia esteve 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 racionalização”. A ideia foi retomada precisamente depois 

do mesmo António Costa, agora presidente da Câmara de Lisboa, ter apresentado uma 

proposta que reduz para menos metade (53 para 24) o número de freguesias da capital.

A reforma de 1836

O mapa autárquico actual resulta, 

em grande medida, da reorganização 

administrativa realizada ainda no século 

XIX. Na sequência das medidas propos-

tas pelo deputado Mouzinho da Silveira, 

o ministro Passos Manuel implementa 

o Código Administrativo de 1836, que 

hierarquiza o território em distritos, 

concelhos e freguesias. O Decreto-Lei 

de 6 de Novembro desse ano reduz 

os 817 concelhos existentes para 

351, visando racionalizar a adminis-

tração local e pondo fi m a centenas de 

concelhos que apenas subsistiam pela 

tradição histórica legada por forais ou 

pelourinhos.

Esse Código Administrativo sofreu algu-

mas alterações pontuais, a última das 

quais em 2003, quando as freguesias 

de Canas de Senhorim (por maioria) 

e Fátima (por unanimidade) foram 

elevadas a concelho.

História
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