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Ano novo, esperança nova. E, mais do 
que nunca, esperança forte. 2020 foi um 
ano de grandes desafios e 2021 não o será 
menos. Apesar de todos os nossos esforços 
em matéria de prevenção e de defesa contra 
a pandemia, em 2020, como aconteceu por 
todo o País, perdemos alguns dos nossos 
concidadãos para a COVID-19, e esse é 
um voto de pesar conjunto que trazemos 
connosco e que nos faz sentir, a cada mo-
mento, a responsabilidade que também te-
mos de proteção e de apoio a toda a nossa 
comunidade. 

Mas um desafio é também o momento 
para mostrarmos o que somos. Uma opor-
tunidade para mostrarmos o melhor de nós. 
Para provar, uma vez mais, que, unidos e 
solidários, temos resposta para qualquer 
desafio. 

Assim como estivemos à altura do que 
o ano passado nos colocou pela frente, 
mantendo-nos sempre ao lado de todos e 
de cada membro da nossa comunidade, não 
permitindo que a pandemia deixasse fosse 
quem fosse para trás, também neste ano 
que agora começa confiamos que o nosso 
trabalho é e será alicerce da segurança da 
população, é e será fonte de ânimo e de 
esperança para os marvanenses, é e será o 
suplemento necessário para a nossa alma 
coletiva resistir, crescer e prosperar.

Em 2020 apostámos no apoio incondicional 
à população, às instituições que acolhem e 
cuidam dos nossos idosos, ao comércio e às 
empresas, aos profissionais de saúde, às es-
colas, às forças de segurança, aos bombeiros. 
A nenhum deles, do que nós depende, faltou 

empenho, meios, equipamentos, testes, res-
postas, isenções de encargos, pronta ajuda.

Mas o ano que passou não trouxe só pan-
demia. Porque Marvão não pode parar, a 
nossa equipa continuou a trabalhar, concreti-
zando a iluminação do Castelo, a nova ima-
gem de marca de Marvão, o início das obras 
do Loteamento dos Outeiros, a Incubadora 
de Base não Tecnológica da Beirã, a Casa 
Mortuária de São Salvador da Aramenha, as 
obras de reabilitação da Câmara Municipal 
de Marvão, o Centro de Recolha Oficial de 
Animais, a colocação de uma antena de 
cobertura móvel na Beirã, o regresso dos 
bombeiros à sua casa e a inauguração do 
Centro de BTT da Beirã.

Partimos agora para 2021 com um profun-
do sentido da realidade mas também, como 
dissemos, com um forte sentimento de espe-
rança. Esperança, desde logo, pelo início do 
processo de vacinação - com destaque para 
os lares do concelho. Esperança de que a 
economia da região, que deu provas de re-
siliência perante circunstâncias muito difíceis 
e até agora desconhecidas, possa entrar num 
processo de retoma e de afirmação crescente 
dentro e para lá das fronteiras da região. 
Todos os dias estamos a trabalhar para isso, 
na parte que nos cabe - a de apoiar, simpli-
ficar, promover.

Vamos investir - sempre! 2021 verá o ar-
ranque das obras de construção do Corredor 
Pedonal do Eixo Nascente-Poente da Porta-
gem (requalificação da Rua Nova e da Rua 
das Escolas), a conclusão do Projeto Urbano 
de Acessibilidade - Inclusão Social de Santo 
António das Areias (Praça de São Marcos), a 

requalificação e ampliação da Escola da Por-
tagem, e a reabilitação do Centro Cultural e 
Recreativo de Santo António das Areias (edi-
fício sede do Grupo Desportivo Arenense).

Este ano novo trará também a criação, 
no Castelo, do Centro de Interpretação das 
Fortalezas Abaluartadas da Raia, obras de 
beneficiação na estrada que liga a Ponte Ve-
lha a Santo António das Areias e a abertura 
do Centro de Inovação Turística na fronteira 
de Porto Roque - Galegos.

São, todos eles, projetos estruturantes para 
o concelho. E são, todos eles, a ilustração 
maior de que mantemos o rumo, que é o de 
construir o nosso futuro. Para isso, é decisivo 
igualmente que cada um de nós assuma a 
sua responsabilidade cívica de, com o seu 
comportamento individual, proteger e de-
fender o coletivo. Somos mais fortes juntos, 
mas o sucesso de todos depende também da 
ação de cada um. 

Contamos convosco, da mesma maneira 
que todos contam connosco. Contem pois co-
migo para estar ao vosso lado neste percurso 
que não será sempre isento de dificuldades 
mas que, com a união e a solidariedade e a 
força dos marvanenses, será mais fácil.

Um ano de 2021 com saúde, paz e alegria, 
são os meus votos para todos com realismo 
e com otimismo.

Luís Vitorino

_ presidente da Câmara Municipal de Marvão
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PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DO CORREDOR 
PEDONAL DO EIXO NASCENTE-POENTE DA PORTAGEM

Encontra-se em consulta pública até dia 29 de 
janeiro o projecto de construção do Corredor 
Pedonal do Eixo Nascente-Poente da Portagem, 
que contempla a requalificação da Rua Nova e 
da Rua das Escolas. 
O projeto de construção do Corredor Pedonal 
do Eixo Nascente-Poente da Portagem tem 
como principais objectivos promover mobilidade 
urbana sustentável, permitir a mobilidade 
pedonal em segurança, através de um percurso 
perfeitamente definido e sem interrupções ou 
impasses, resolver pontos de conflito entre peões 
e automóveis, promover a circulação pedonal 
no acesso a equipamentos públicos, como as 
Piscinas e Escolas, bem como a utilização do 
percurso pedonal em detrimento da utilização 
do automóvel, contribuindo assim para a 
diminuição das emissões dos gases com efeito 
de estufa, e ainda colocar iluminação pública ao 
longo do percurso com tecnologia LED, com vista 
a melhoria do desempenho operacional e da 
otimização da eficiência energética e ambiental.
O projecto inclui a requalificação da Rua Nova, 
que tem uma extensão de aproximadamente 
965m, possui uma faixa de rodagem variável 
de 4,5m a 5,00m, tem dois sentidos de trânsito 
e na sua extensão possui estacionamento ilegal 
que anula uma das vias provocando ainda mais 
constrangimentos para o trânsito de ligeiros e 
pesados e não possui continuidade de passeios.
Actualmente, não é possível a circulação pedonal 
em segurança, por não existirem passeios que a 
permitam.
Com a intervenção, pretende-se proceder ao 
recuo dos muros confinantes da estrada, por 

forma a introduzir um passeio com largura 
mínima de 1,50m, que permita criar um corredor 
pedonal de ligação às Escolas.
Pretende-se também utilizar pavimentos nos 
arruamentos, de forma a promover a redução 
da velocidade de circulação na via.
Tendo em conta a condicionante do tráfego 
de veículos pesados, a faixa de rodagem terá 
uma largura variável, formando no geral, dois 
planos com inclinação transversal de 2,5% para 
o exterior.
Tendo em consideração as imposições das 
construções existentes, propõe-se que existam 
zonas pontuais onde o corredor pedonal terá 
que existir em simultâneo com o ambiente 
rodoviário e, nestes casos partilhados, propõe-se 
a utilização de pavimentos diferenciados, como 
calçada de cubo de granito.
Já no troço da Rua das Escolas, que liga a 
N359 às Escolas, e que actualmente possui dois 
sentidos e não tem passeios, o projecto prevê a 
redução da faixa de rodagem, criando apenas 
um sentido de trânsito rodoviário e um passeio 
(corredor pedonal que ligará as Escolas às 
Piscinas).
No caso do troço da Rua das Escolas, que faz a 
ligação à N246-1 e que actualmente possui dois 
sentidos, passeios, largura variável de faixa de 
rodagem de 4,5 a 6,00m e extensão de 250m, 
a intervenção consiste na redução da faixa de 
rodagem, criando apenas um sentido para os 
veículos, promovendo o aumento da largura dos 
passeios e, consequentemente, a sua utilização 
em detrimento do automóvel.
Nos perfis longitudinais serão estabelecidos 

trainéis com a inclinação adequada para 
se adaptar às condições de modelação dos 
arruamentos existentes, garantindo boas 
condições de circulação.
Os entroncamentos existentes serão mantidos, 
no entanto serão adequados de forma a permitir 
a continuidade do corredor pedonal.•

Devido à atual situação pandémica, não 
se realizará qualquer sessão pública para 
apresentação do projeto, pelo que o mesmo 
pode está disponível para consulta na Junta 
de Freguesia de São Salvador da Aramenha, 
nos dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00.
Todas as dúvidas, questões e sugestões, 
podem ser colocadas à Chefe de Divisão 
de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida 
do Município de Marvão, pelo 245 909 
130 (dias úteis entre as 9h e as 16h) ou por 
email: divisao.obras@cm-marvao.pt 

Já foi assinado o contrato da 
empreitada de requalificação e 
ampliação da Escola Básica de 
Ammaia, na Portagem, no valor 
de 2.861.437,18€.
O contrato, assinado entre 
o presidente do Município 
de Marvão, Luís Vitorino, e 
o representante da empresa 
Damião & Belo, Lda., César Lopes 
Damião, será agora submetido 
para visto do Tribunal de Contas.
Esta importante obra para o 
concelho de Marvão tem um 
prazo de execução de 365 dias 
e pretende tornar a Escola da 
Portagem mais funcional, ao 

nível do conforto, acessibilidade, 
mobilidade e segurança.
Com salas adaptadas, ao 
nível de material didático e de 
equipamento, a Escola estará 
preparada para as exigências e 
necessidades de um futuro, onde 

as tecnologias serão padrão de 
ensino.
Como a acessibilidade é também 
uma exigência de compromisso 
para uma Escola de excelência, 
o edifício de dois pisos vai contar 
com um elevador.

A obra contempla ainda a 
construção de um pavilhão 
gimnodesportivo, com todas 
as condições para a prática 
desportiva, uma bancada, zona 
de balneários masculino e 
feminino, instalações sanitárias, 
uma sala especializada e sala de 
professores.
Ao nível dos arranjos exteriores, 
está prevista a implementação de 
novo equipamento, como bancos, 
mesas, bebedouros e novas vias 
pedonais de articulação, para 
além da criação de um lugar de 
estacionamento para autocarros 
contíguo à via pública.•

Escola Básica de Ammaia vai ser requalificada e ampliada
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CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
DAS FORTALEZAS ABALUARTADAS 
DA RAIA (FAR)
CRIAÇÃO DE UMA ROTA TEMÁTICA

No contexto da história da fortifica-
ção mundial, as Fortalezas Abaluartas 
de Almeida, Elvas, Marvão e Valença 
preconizam o equilíbrio conseguido na 
arte de atacar e de defender, sustentado 
pela competência técnica proveniente 
de centros de saber e da experiência de 
diversificadas origens, e fomentado pela 
política ativa da coroa portuguesa.

Tendo presente esta realidade, os mu-
nicípios de Valença, Almeida, Marvão 
e Elvas uniram-se no sentido de apre-
sentarem este conjunto de Fortalezas ao 
selo de Património da Humanidade pela 
UNESCO.

O projeto das Fortalezas Abaluartadas 
da Raia - com a criação de uma Rota 
Temática - envolve a criação de quatro 

Centros de Interpretação, em cada um 
dos municípios envolvidos, de forma a 
oferecer, aos seus visitantes, um produto 
turístico assente neste recurso patrimonial 
único.

Neste sentido, surge a necessidade de 
serem asseguradas as obras no antigo 
Forno do Castelo, de modo a permitir 
a instalação do Centro de Interpretação 
das Fortalezas Abaluartadas da Raia (FAR) 
em Marvão.

As intervenções preconizadas nesta 
empreitada respeitam a uma intervenção 
na cobertura desta edificação e no seu 
interior, de modo a dotar este espaço das 
condições necessárias para esse efeito.

A estimativa de custo deste procedimen-
to, por empreitada, é de 39.990,00€.

NOVAS MESAS INFORMATIVAS

CONCELHO COM VÁRIOS PONTOS
DE ACESSO WI-FI GRATUITOS 

O Município substituiu as mesas de informação existentes 
nos diversos pontos de interesse turístico da vila de Marvão, 
por se encontrarem bastante danificadas. Estas estruturas, com 
informação em português, inglês e espanhol, já com logótipo 
da nova imagem de marca, dispõem também de um QR 
Code que reencaminha o visitante para o site da  autarquia.

O Município de Marvão procedeu à instalação de onze pontos 
de acesso gratuito à internet (Wi-Fi), em vários espaços públicos 
do concelho, no âmbito da candidatura ao programa europeu 
WiFi4EU. 

Em termos práticos, a rede contemplada pelo programa eu-
ropeu WiFi4EU pretende oferecer acesso à internet Wi-Fi de alta 
qualidade, a marvanenses e visitantes do concelho de Marvão, 
em diversos locais públicos.

O objetivo da iniciativa é a redução da exclusão digital, so-
bretudo nas comunidades de áreas rurais e locais remotos, de 
forma a garantir o acesso aos serviços públicos online. 

Com um financiamento de 15.000 euros, através de uma 
candidatura submetida à iniciativa promovida pela Comissão 
Europeia, WiFi4EU, a instalação desta rede (custos do equipa-
mento e respetiva instalação de Wi-Fi) significa um investimento 
total de 22.127,70€. 

Serão também renovadas e melhoradas as redes Wi-Fi exis-
tentes na vila de Marvão e no Centro de Lazer da Portagem, 
no âmbito de uma candidatura realizada pela CIMAA - Comu-
nidade Intermunicipal do Alto Alentejo, ao programa Valorizar 
(Linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi nos centros 
históricos), do Turismo de Portugal.

OS PONTOS DE ACESSO DE WIFI ESTÃO DISPONÍVEIS EM: 

• Beirã - Miradouro e parte da Av. Dr. António Mattos Ma-
galhães, Antiga Estação Ferroviária e Centro de BTT.
• Santo António das Areias - Largo D. João da Câmara, 
Praça de Olivença e, brevemente, no espaço envolvente à 
Piscina Municipal Coberta.
• São Salvador da Aramenha - Cidade Romana de Ammaia.

Os presidentes dos Municípios de Mar-
vão, Almeida e Valença reuniram, dia 28 
de setembro, com o Embaixador José 
Moraes Cabral, presidente da Comissão 
Nacional da Unesco, e a Dra. Margarida 
Alçada (coordenadora da candidatura 
das Fortalezas Abaluartadas da Raia a 
Património da Humanidade).

Nesta reunião, realizada no Palácio 

das Necessidades, em Lisboa, foi efetua-
do um ponto da situação relativamente 
ao desenvolvimento da candidatura 
das Fortalezas Abaluartadas da Raia 
a Património da Humanidade, incluin-
do a entrega de materiais relativos à 
remodelação do respetivo dossier, em 
consequência do abandono de Elvas do 
grupo proponente.

Realizou-se, dia 22 de outubro, através 
da plataforma ZOOM, mais uma reunião 
do grupo de trabalho da candidatura 
das Fortalezas Abaluartadas da Raia 
(FAR) a Património da Humanidade, com 
foco na criação de uma rota temática, 
na educação patrimonial e no turismo 

sustentável.
O Município agradece, de forma pú-

blica, a todos os membros do grupo de 
trabalho que, de forma tão dedicada, têm 
colaborado na preparação da candidatura 
de Marvão, Almeida e Valença a Patrimó-
nio Mundial da UNESCO.

GRUPO DAS FAR REUNIU COM 
EMBAIXADOR DA UNESCO

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DAS FAR
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OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO GDA 
ARRANCAM NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO

As obras de requalificação do 
Centro Cultural e Recreativo de 
Santo António das Areias (edifício 
sede do Grupo Desportivo Arenen-
se), no valor de cerca de 750 mil 
euros + IVA (6%), vão iniciar-se du-
rante o primeiro trimestre de 2021 
e prolongar-se durante um ano.

Esta intervenção pretende remo-
delar e requalificar o emblemáti-
co espaço de Santo António das 
Areias, de forma a dotá-lo das 
melhores condições, para poder 
acolher os mais diversos espetá-
culos e eventos.

Entre as várias requalificações 
que vão ser realizadas, destaca-se 
o aumento da dimensão do palco, 
a intervenção no bar e a construção 

de um auditório multifuncional no 
balcão, com capacidade para 94 
pessoas, equipado com toda a 
tecnologia.

Atualmente, o edifício apresenta 
inúmeras lacunas, tanto funcionais 
como estéticas, e necessita, urgen-
temente, de uma requalificação 
que lhe confira a qualidade indis-
pensável para uma infraestrutura 
de referência para os marvanenses.

A intervenção consiste na reabi-
litação total do edifício principal, 
tendo como premissa conferir 
adequadas características de de-
sempenho e de segurança fun-
cional, estrutural e construtiva, 
concedendo-lhe novas aptidões 
funcionais, com vista a permitir a 

melhoria do uso principal e essen-
cial, com padrões de desempenho 
mais elevados.

A “nave” principal será totalmente 
reconfigurada na sua génese, tanto 
ao nível dos revestimentos, como 
das infraestruturas, no entanto sem 
retirar a identidade do espaço que 
apresenta elementos singulares da 
sua época construtiva.

O projeto de reabilitação propos-
to contempla a melhoria das condi-
ções térmicas do edifício, designa-
damente ao nível das caixilharias, 
melhoria dos isolamentos, com a 
correção das pontes térmicas e exe-
cução de um sistema de ventilação, 
aquecimento e arrefecimento.

Ao nível da vertente elétrica, está 

prevista uma reconfiguração total, 
que garanta a melhoria das condi-
ções de eficiência energética e de 
segurança.

A nível da cobertura, prevê-se 
a sua reformulação e correção/
adição de elementos que visem a 
melhoria das condições de conforto 
e habitabilidade.

Relativamente aos vãos exte-
riores, pelos mesmos motivos vai 
substituir-se a caixilharia existente 
por uma nova, com melhores ca-
racterísticas térmicas.

Ao nível exterior prevê-se apenas 
a recuperação de paramentos e co-
bertura danificados, e a aplicação 
de nova caixilharia em alumínio 
termolacado na cor cinza.  

Já estão a decorrer as obras de 
recuperação de fachadas e cober-
turas do edifício dos Paços do Con-
celho de Marvão. Esta intervenção, 
a cargo da empresa Damião & 
Belo, significa um investimento de 
182.466,52€ + IVA e tem um prazo 
de execução de 180 dias.

A obra contempla a lavagem e 
reparação de fissuras em todas as 
fachadas, e pintura com tinta a base 

de silicatos na cor branca, substi-
tuição das caixilharias dos vãos de 
janelas e sacadas, limpeza e pintura 
das ferragens das sacadas, limpeza, 
reparação e pintura dos vãos das 
portas, e limpeza das cantarias.

Ao nível da cobertura será insta-
lado isolamento térmico, através da 
colocação de “folha de alumínio 
com bolha” de 4mm de espessura 
e ainda a colocação de subtelha 

para apoio das telhas. A telha será 
também toda removida, para pos-
terior colocação da telha existente 
intercalada com telha nova, do 
mesmo tipo.

Todas as janelas existentes vão 
ser substituídas por janelas com 
desenho semelhante às existentes, 
em madeira pintada na cor bran-
ca, com aro fixo pintado na cor 
castanha.

As janelas de sacadas que têm 
proteção em gradeamento, vão ser 
limpas e pintadas de preto, como 
as originais.

Já as janelas do Salão Nobre, 
que são em caixilharia de ferro, 
pintadas na cor castanha, vão ser 
substituídas por caixilharia em ferro 
metalizado também pintadas na cor 
castanha, com desenho semelhante 
ao existente.

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 
ESTÁ A SER REABILITADO
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INVESTIMOS NO NOSSO CONCELHO

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE RECOLHA 
OFICIAL DE MARVÃO

129.602,46€ + IVA
SILVÉRIO, GRADES & SERRA - ENGENHARIA, 

FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.

OBRA CONCLUÍDA 

REPAVIMENTAÇÃO 
DE CALÇADAS NO 

CONCELHO DE MARVÃO

14.975,25€ + IVA
JOSÉ MARIA BRANQUINHO LOURO

OBRA EM CURSO

ARRANJOS EXTERIORES 
NINHO DE EMPRESAS DE 

SANTO ANTÓNIO 
DAS AREIAS

4.639,00€ + IVA
CALCULOPTIMIZA SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

E SILVÍCOLAS, LDA.

OBRA CONCLUÍDA

ARRANJOS EXTERIORES 
DA ZONA ENVOLVENTE 

DO QUIOSQUE DA 
PORTAGEM

3.993,20€ + IVA
EMPEV - CESTÃO DE ESPAÇOS VERDES, S.A.

OBRA EM CURSO

COLOCAÇÃO DE 
SELANTE EM ESTRADAS E 
CAMINHOS MUNICIPAIS

94.300,00€ + IVA
JJR & FILHOS, S.A.

OBRA EM CURSO

INCUBADORA DE 
EMPRESAS DE BASE NÃO 
TECNOLÓGICA DA BEIRÃ

442.644,03€ + IVA
SILVÉRIO, GRADES & SERRA- ENGENHARIA, 

FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.

OBRA EM CURSO



RECUPERAÇÃO DOS 
FRESCOS DA IGREJA 

DO CALVÁRIO

24.720,0 € + IVA
INTONACO - CONSERVAÇÃO E RESTAURO, 

UNIPESSOAL, LDA.

OBRA CONCLUÍDA

CASA MORTUÁRIA DE 
SÃO SALVADOR DA 

ARAMENHA

146.915,59€ + IVA
OASISMETRIA

OBRA EM CURSO

RECUPERAÇÃO 
DE FACHADAS E 

COBERTURAS DO 
EDIFÍCIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARVÃO 

182.466,52€ + IVA
DAMIÃO & BELO

OBRA EM CURSO

EXECUÇÃO DE 
COBERTURAS DO CCDR 
DOS ALVARRÕES E CCR 

DOS BARRETOS

55.200,00€ + IVA
JAIME MAGRO

OBRA CONCLUÍDA

URBANIZAÇÃO DO 
LOTEAMENTO DOS 

OUTEIROS

289 579,87€ + IVA
DAMIÃO & BELO

OBRA EM CURSO
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ILUMINAÇÃO MONUMENTAL 
DE MARVÃO - 2ª FASE (PONTE 

ROMANA E TORRE DA PORTAGEM, 
CASTELO NORTE E BARBACÃ)

74.731,46€ + IVA
ERMAX - MATERIAL DE CONTROLO E SEGURANÇA, LDA.

OBRA A DECORRER
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Realizou-se, dia 17 de dezem-
bro, a tomada de posse de Luís 
Reis como membro efetivo 
da Assembleia Municipal 
de Marvão, pelo PSD, em 
substituição de idêntico 
cargo deixado vago pelo 
falecimento de Henrique 
Nunes.

O presidente da As-
sembleia Municipal, Enf. 
Jorge Marques, conferiu a 
correspondente posse do 
cargo a Luís Reis, numa 
breve cerimónia realizada 

no edifício dos Paços do Concelho 
de Marvão.

Depois um longo período parado 
por avaria, o relógio da Torre da 
Câmara-Velha de Marvão foi repara-
do em novembro por uma empresa 
da especialidade, o que permitiu que 
voltasse a funcionar na sua plenitude.

INVESTIMOS NO NOSSO CONCELHO

CENTRO COMUNITÁRIO E DE 
ATIVIDADES ECONÓMICAS DE SÃO 

SALVADOR DA ARAMENHA

ELABORAÇÃO DO PROJETO
17.970,00€ + IVA

MAN 1964 ARCHITECTS, UNIPESSOAL, LDA.

REPARAÇÃO DO PAVIMENTO E DAS 
COMPORTAS DA PISCINA FLUVIAL 

DA PORTAGEM

ELABORAÇÃO DO PROJETO

11.999,99€ + IVA
RESULTAPARÁBOLA - UNIPESSOAL LDA.

RELÓGIO DA TORRE DA CÂMARA-
VELHA VOLTA A FUNCIONAR

LUÍS REIS TOMA POSSE 
COMO MEMBRO EFETIVO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

De acordo com a informação disponi-
bilizada pelo Sistema Nacional de Infor-
mação de Recursos Hídricos, a Barragem 
da Apartadura registou, no final do mês 
de dezembro de 2020, uma percentagem 
de armazenamento de água de 96,8%.

Comparativamente com o mês de 
novembro, verificou-se um aumento do 
volume de água armazenada, superior 
a 11%.

O Município de Marvão presta a 
sua homenagem ao Mestre João 
Cutileiro, escultor de referência e 
figura incontornável das artes portu-
guesas, que faleceu 
no dia 5 de janei-
ro, aos 83 anos de 
idade.

A escul tura de 
homenagem a Ibn 
Maruan, fundador 
da vila de Marvão, 
inaugurada a 6 de 
outubro de 2017, 
foi a última obra 
pública do Mestre 
João Cutileiro.

João Cutileiro viveu e trabalhou 
em Évora desde 1985. Frequentou 
os ateliês de António Pedro, Jorge 
Barradas e António Duarte de 1946 
a 1950, tendo feito a sua primeira 
exposição individual (“Tentativas 

Plásticas”) em 1951, com 14 anos, 
em Reguengos de Monsaraz, onde 
apresentou esculturas, pinturas, 
aguarelas e cerâmicas.

Foi condecorado 
com a Ordem de 
Sant’Iago da Espada, 
Grau de Oficial, em 
agosto de 1983, e 
recebeu o Doutora-
mento Honoris Cau-
sa pela Universidade 
de Évora e pela Uni-
versidade Nova de 
Lisboa, este último, 
concedido em 2017.

Em 2018, Cutileiro 
recebeu a medalha de mérito cultu-
ral, atribuída pelo Governo, numa 
cerimónia no Museu de Évora, que 
serviu igualmente para formalizar 
a doação do espólio do escultor ao 
Estado português.

HOMENAGEM AO MESTRE 
JOÃO CUTILEIRO

BARRAGEM DA APARTADURA COM 
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM 96,8%
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No âmbito do concurso para atribuição de Bolsas 
de Estudo Municipais, foram apresentadas 37 can-
didaturas de alunos a frequentar o ensino superior, 
residentes no concelho de Marvão, no ano letivo 
2020/21.

Com base nas condições de atribuição enunciadas 
no Código Regulamentar do Município de Marvão, 
após apreciação do Júri, foram admitidas 34 candi-
daturas e três excluídas.

Na sequência de deliberação de Câmara Munici-
pal, relativamente a uma proposta apresentada pelo 
Presidente, a atribuição das Bolsas de Estudo Muni-
cipais foi feita a todos os candidatos que reuniam as 
condições de atribuição requeridas. Estes alunos do 
ensino superior irão beneficiar de uma bolsa mensal 
no valor de 147,06 euros, durante 10 meses. 

O Município pretende, com esta medida, incentivar 
o prosseguimento dos estudos superiores e promover 
a formação académica dos jovens marvanenses.

A educação continua a assumir um vetor estraté-
gico na política social municipal, representando esta 
medida um investimento que ronda os 50 mil euros. 

Não sendo possível comemorar o 
Dia Internacional do Idoso com o ha-
bitual almoço, que anualmente junta 
centenas de idosos do concelho, 
devido à pandemia de COVID-19, 
o Município de Marvão não quis 
deixar passar a data em branco e, 
em conjunto com as Juntas de Fre-
guesias do concelho, atribuiu à po-
pulação residente e com mais de 65 
anos um vale no valor de 10 euros, 
para aquisição de bens ou serviços 
no comércio e empresas aderentes, 
com o intuito de dinamizar também 
a economia local.

A iniciativa pretendeu homenagear 
a população sénior do concelho de 
Marvão e, ao mesmo tempo, dina-
mizar também a economia local.

No total, foram entregues 364 
vales, no valor total de 3.640€, que 
foram utilizados nos estabelecimen-
tos aderentes.

O Município de Marvão adquiriu, recentemen-
te, uma carrinha Mercedes-Benz Vito Tourer PRO 
Longo de nove lugares, destinada ao serviço de 
transporte escolar, num investimento total de 
40.590,00 euros, com o intuito de realizar o 
transporte das crianças e jovens do concelho, 
em melhores condições de conforto e segurança.

O Município de Marvão ofereceu os cadernos de 
atividades de Português, Estudo do Meio, Matemática 
e Inglês aos 68 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico (do 
1º ao 4º ano), matriculados no ano letivo 2020/2021 
no Agrupamento de Escolas do Concelho.

Esta ação pretendeu aliviar o esforço financeiro das 
famílias marvanenses no arranque e preparação do 
novo ano letivo. O Município vai também apoiar na 
aquisição de material escolar, com a atribuição de 30 
e 20 euros, respetivamente, aos alunos do escalão 1 
e 2, do abono de família.

Esta foi uma importante medida de apoio à educa-
ção, atendendo à atual conjuntura económica do país, 
consequência da pandemia de COVID-19.

MARVÃO ASSINALA DIA DO IDOSO 

COM OFERTA DE VOUCHERS

MUNICÍPIO ATRIBUIU 70.000€ 
E REFORÇOU EQUIPAS DAS 
FREGUESIAS DO CONCELHO

OFERTA DE CADERNOS DE 
ATIVIDADES AOS ALUNOS 
DO 1º CICLO

BOLSAS DE ESTUDO 
MUNICIPAIS 2020/21

NOVA VIATURA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR

De acordo com o com-
promisso assumido com as 
Freguesias do concelho de 
Marvão, em 2020, o Muni-
cípio atribuiu-lhes um apoio 
financeiro no valor total de 
70 mil euros (mantendo o 
apoio dado no ano anterior) 
e reforçou as suas equipas 
de trabalho com a coloca-
ção de mais funcionários.

Para o efeito, e de forma 
a que cada Freguesia tenha 
os recursos necessários para 
dar a melhor resposta aos 
seus munícipes, a Beirã e 
Santa Maria de Marvão con-
tam com dois funcionários 
colocados pelo Município. 
Já Santo António das Areias 
e São Salvador da Arame-
nha (onde em 2021 será 

colocado mais um funcio-
nário) têm três.

Em função do território 
de cada uma das quatro 
Freguesias, a Beirã e Santa 
Maria de Marvão recebe-
ram um apoio financeiro 
de 15.000€, enquanto que, 
Santo António das Areias e 
São Salvador da Aramenha 
receberam 20.000€.
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ESTRATÉGIA LOCAL DE 
HABITAÇÃO DE MARVÃO 
APROVADA PELO IHRU

O Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU) aprovou, no dia 26 de no-
vembro de 2020, a verificação de concor-
dância da Estratégia Local de Habitação de 
Marvão, com os princípios e regras do 1.º 
Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação.

Na sequência desta aprovação foi celebra-
do, entre o Município de Marvão e o IHRU, o 
Acordo de Colaboração, a 28 de dezembro 
de 2020. Este Acordo define a programação 
estratégica das soluções habitacionais a 
apoiar, ao abrigo do Programa 1.º Direito, 
para 33 agregados familiares identificados 
a viver em condições habitacionais precá-
rias, através da reabilitação ou aquisição/
reabilitação de habitações.

O valor total do investimento estimado é 
de 1.989.209,00 euros, sendo o financia-
mento do IHRU de 1.639.335,60 euros, a 
conceder sob a forma de comparticipação 
financeira não reembolsável e a título de 
empréstimo não bonificado, ao longo dos 
próximos três anos.

O Anuário Financeiro dos Muni-
cípios Portugueses de 2019 coloca 
Marvão na 22ª posição do ranking 
global dos municípios de pequena 
dimensão, integrados na lista dos 
100 melhores classificados global-
mente, considerando a perspetiva 
de gestão acumulada. 

É com orgulho que vemos o nos-
so Município subir 18 lugares face 
ao ano anterior (40º lugar), o que 
é representativo do empenho e do 
trabalho de gestão financeira que 
tem sido feito em prol do desen-
volvimento de Marvão. 

No que diz respeito aos municí-
pios do Distrito de Portalegre com 
melhor pontuação global, Marvão 

está na terceira posição do ranking 
que distingue os municípios finan-
ceiramente mais eficientes.

O Anuário Financeiro dos Muni-
cípios Portugueses é, atualmente, 
uma referência na monitorização 
da eficiência do uso dos recursos 
públicos na administração local.

- Municípios com menor volume 
de juros e outros encargos finan-
ceiros pagos em 2019:

Neste ranking, o Município de 
Marvão situa-se em 10º lugar, com 
uma taxa de variação de -4,7% 
no mandato atual de 2018-2021, 

entre 2018 e 2019. No entan-
to, houve uma diminuição clara 
entre o mandato de 2010-2013 
(16.283€ em 2010) e o mandato 
de 2018-2021 (1.002€ em 2019).

- Municípios com menor volume 
total de despesa paga em juros 
entre 2010 e 2019 e simulação 
desse custo por habitante:

Neste ranking, o Município de 
Marvão situa-se em 6º lugar, 
com uma simulação desse custo 
por habitante no valor de 28,9€, 
tendo, como população, 3.005 
habitantes (INE 2019).

- Municípios com menor Passivo 

Exigível referenciados pelo valor 
de 2019:

Neste ranking de 50 Municí-
pios, Marvão está em 12º lugar, 
com uma diminuição significativa 
de 1.052.215€ em 2018, para 
671.079€ em 2019.

- Municípios com menor Prazo 
Médio de Pagamentos:

Neste ranking, Marvão encontra-
-se em 54º lugar. Apesar das 
várias oscilações ao longo dos 
mandatos (2010 a 2019), o Mu-
nicípio teve uma diminuição clara 
do prazo médio de pagamentos, 
passando de 9 dias em 2018, para 
7 dias em 2019.

O presidente do Município 
de Marvão, Luís Vitorino, 
assinou, dia 29 de setem-
bro, em Elvas, a escritura 
de constituição da Empresa 
Intermunicipal “Águas do 
Alto Alentejo, EIM”.

Esta empresa local, com 
a forma de sociedade anó-
nima de capitais exclusiva-
mente públicos e com natureza 
intermunicipal, integra ainda os 
Municípios de Alter do Chão, Ar-

ronches, Castelo de Vide, Crato, 
Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de 
Sor e Sousel.

A “Águas do Alto Alentejo, EIM” 

tem, como objeto social principal, 
a prestação, o abastecimento pú-
blico de água, incluindo a capta-
ção, a elevação, o tratamento, a 

adução, o armazenamento e 
a distribuição de água para 
consumo. 

Outro dos objetivos da 
empresa é o saneamento 
de águas residuais urbanas, 
incluindo a recolha, a dre-
nagem, a elevação, o trata-
mento e a rejeição de águas 
residuais urbanas através de 

redes fixas, bem como a recolha, 
o transporte e o destino final de la-
mas de fossas sépticas individuais.

ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 2019

MARVÃO NA 22ª POSIÇÃO DO RANKING GLOBAL

Outros dados relevantes

Município de Marvão integra 
EMPRESA INTERMUNICIPAL “ÁGUAS DO ALTO ALENTEJO”

O Parque Natural da 
Serra de São Mamede, 
localizado nos municí-
pios de Marvão, Arron-
ches, Castelo de Vide e 
Portalegre, é a primeira 
área protegida do País 
com uma comissão de 
cogestão constituída.

Com o objetivo de promover 
a participação na gestão deste 
parque natural por parte das 
diversas entidades relevantes na 
região, a comissão de cogestão 
do Parque Natural da Serra de 
São Mamede integra:

- O presidente da Câmara 
Municipal de Castelo de Vide, que 
preside à comissão de cogestão 
(substituído, nas situações de 
impedimento ou ausência, pela 
presidente da Câmara Municipal 
de Portalegre);

- O diretor Regional da Con-

servação da Natureza e Flores-
tas do Alentejo (substituído, nas 
situações de impedimento ou 
ausência, pelo chefe de Divisão 
de Cogestão de Áreas Protegidas 
do Alentejo);

- Representante do Instituto 
Politécnico de Portalegre;

- Representante de organiza-
ções não-governamentais de am-
biente e equiparadas, designado 
pela Confederação Portuguesa 
das Associações de Defesa do 
Ambiente;

- Representante da Associação 
de Lugares da Serra Alentejana;

- Representante da 
Associação de Agri-
cultores do Distrito de 
Portalegre;

- Representante do 
Turismo do Alentejo.

Esta comissão terá 
responsabilidades es-
pecíficas, enquanto 

órgão de administração e gestão 
desta área protegida, sendo o 
primeiro responsável perante a 
comunidade pelo desempenho 
nos domínios da promoção, sen-
sibilização e comunicação.

Recorde-se que o modelo de 
cogestão das áreas protegidas de 
âmbito nacional foi instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 
de agosto, e envolve, a par do 
conselho estratégico já previsto no 
Regime Jurídico da Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, 
uma comissão de cogestão.

PARQUE NATURAL DA SERRA DE SÃO MAMEDE 
É O PRIMEIRO A TER COMISSÃO DE COGESTÃO
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AS NOSSAS IPSS’S

O Lar Nossa Senhora das Do-
res surge da vontade de alguns 
habitantes da aldeia de Porto 
da Espada que, com população 
maioritariamente idosa, sentiram 
a necessidade de acolher e pro-
porcionar boas condições aos seus 
seniores. 

Sendo a Nossa Senhora das 
Dores a padroeira da aldeia de 
Porto da Espada, surge assim o 
seu nome, Lar Nossa Senhora das 
Dores de Porto da Espada.

Em 1987 foram lavrados os seus 
estatutos e, em 1989, benzida a 
primeira pedra.

Abre as suas portas como Centro 
de Dia em 15 de Julho de 1995 
e no dia 30 de Maio de 1997 foi 
inaugurada a 2ª fase com a res-
posta social ERPI. Foi a primeira 
instituição do seu género no conce-
lho de Marvão durante vários anos, 
sendo sempre de destacar a força 
e vontade dos portoespadenses na 
concretização desta obra.

Temos como objetivo, ser modelo 
de referência enquanto Instituição 

e, para afirmar a nossa missão, 
pretendemos aproximar as pes-
soas/utentes através da consoli-
dação de afetos e valorização do 
utente enquanto indivíduo, promo-
vendo a integração, zelando sem-
pre pelos seus direitos e assegurar 
a subsistência da Instituição.

Temos ainda como finalidade, 
contribuir para a promoção de 
Porto da Espada e sua população 
coadjuvando os serviços públicos 
competentes e outras instituições 
num espírito de entreajuda, so-
lidariedade e colaboração, bem 
como cooperar em especial com 
vista à superação das necessida-
des e criação do bem-estar social, 
dando resposta a pessoas idosas, 
em situação de risco ou perda de 
independência por período perma-
nente, contribuindo para que te-
nham uma vida digna e saudável, 
prestando ajuda direta ao idoso 
e indireta à família no sentido de 
responder às mais elementares 
necessidades da população idosa. 

O contributo de cada cidadão, 

de cada família, de cada empre-
sa, de cada instituição pública, 
seja ela qual for, é um contributo 
indispensável que possibilitará no 
futuro continuar a dar resposta a 
todos aqueles que necessitam de 
apoio de caráter social.

O Lar Nossa Senhora das Dores 
desenvolve atividades de apoio 
social a pessoas idosas através do 
alojamento coletivo permanente, 
fornecimento de alimentação, cui-
dados de saúde, higiene, conforto, 
fomentando o convívio e a ocupa-
ção dos tempos livres dos utentes.

Esta Instituição destina-se a re-
ceber idosos de ambos os sexos, 
a partir dos 65 anos e, excecional-
mente, de outras idades, quando 
a saúde física ou mental o justifi-
quem.

Neste momento, estamos a de-
senvolver um projeto aprovado 
pelo Alentejo 2020 (Feder) para a 
continuação da implementação do 
envelhecimento ativo, promovendo 
o respeito pelos direitos do utente 
e demais interessados, sendo, 

para isso, primordial cumprir as 
exigências atualmente em vigor 
pelo Instituto Segurança Social de 
modo a assegurar a capacidade 
definida (27 utentes), sendo para 
isso necessária a reestruturação 
das instalações com a legislação 
atualmente em vigor, de modo a 
melhorar a resposta social existen-
te, dotar os quartos de dimensões 
adequadas, reestruturar casas de 
banho e adequar restantes infraes-
truturas e equipamentos, para que 
possamos continuar a proporcio-
nar excelentes condições de vida 
aos nossos utentes.

Ao longo da nossa existência, 
temos contado com o apoio do 
poder local através do Município 
de Marvão e da Junta de Freguesia 
de São Salvador da Aramenha.

A Instituição realiza atividades de 
convívio entre utentes, familiares e 
população em geral, promovendo 
sardinhadas e magustos.

Envelhecer com qualidade é um 
objetivo que queremos concreti-
zar.•

LAR NOSSA SENHORA DAS DORES DE PORTO DA ESPADA

Atendendo e reconhecendo o 
contributo imprescindível das Insti-
tuições Particulares de Solidarieda-
de Social (IPSS´s) do concelho, na 
resolução conjunta de problemas 
sociais e apoio à população mais 
vulnerável, assim como o papel 
que assumem enquanto entidades 
empregadoras e dinamizadoras da 
economia local, tem sido prática 
da Câmara Municipal a conces-
são de apoios financeiros a estas 
entidades.

No ano de 2020, e por con-
tingência da pandemia por CO-
VID-19, estas instituições viram as 
suas despesas de funcionamento 
acrescidas, nomeadamente no que 
concerne a materiais e equipamen-
tos de proteção individual, limpe-
za, higienização e desinfeção dos 
equipamentos. Em abril, durante 
a primeira fase da pandemia, foi 

atribuído pelo Município a todas as 
IPSS´s concelhias um apoio finan-
ceiro para aquisição de material 
EPI, no montante total de 20.950 
euros.

Em novembro, considerando 
igualmente que a situação pan-
démica trouxe muitas dificuldades 
para as IPSS’s, decorreu um pe-

ríodo de candidatura no âmbito 
do Anexo R.18, do Código Regu-
lamentar do Município de Marvão 
– Regulamento Municipal de Apoio 
às Associações Sem Fins Lucrativos 
e às IPSS’ s do Concelho de Marvão, 
destinado a apoio ao equipamento 
e apoio ao investimento concreti-
zado ou a concretizar até final de 

2020.
Com uma dotação máxima inicial 

de 50.010,00€, a verba disponí-
vel foi reforçada para 59.112,70 
euros, após a análise das candi-
daturas apresentadas por cinco 
IPSS´s. Este valor foi rateado pelas 
mesmas de acordo com os valores 
de despesa apresentados, assim 
como com a aplicação dos crité-
rios de ponderação previstos no 
Regulamento atrás enunciado. Para 
além deste montante, foi ainda 
aprovado, no âmbito do apoio ao 
investimento, conceder a cedên-
cia de máquina retroescavadora, 
assim como mão-de-obra para 
manobrar a mesma, e serviço de 
mão-de-obra de pedreiro e de ele-
tricidade para execução do projeto 
relativo aos arranjos exteriores da 
Unidade de Cuidados Continuados 
da Associação A Anta.

Município atribuiu cerca de 80 mil euros
às Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho



MARVÃO  |  JANEIRO 2021 12 CONCELHO EM DESENVOLVIMENTO

FEIRA DA CASTANHA 

ADAPTA-SE À NOVA REALIDADE
Consciente da importância da 

realização da Feira da Castanha 
- Festa do Castanheiro para a eco-
nomia local, o Município de Marvão 
promoveu, no mês de novembro, 
um conjunto de iniciativas que pre-
tenderam minimizar, tanto quanto 
possível, o impacto económico 
negativo provocado pela não rea-
lização da 37ª edição do certame 
que é um dos ex-líbris do concelho 
e motivo de romaria por parte da 
população e também de muitos 
forasteiros do País e de Espanha. 

Assim, devido às restrições causa-
das pela pandemia de COVID-19, 
que não permitiram a organização 
da Feira da Castanha nos habituais 
moldes, foram dinamizados, ao 
longo de todo o mês de novembro, 
diversos eventos que pretenderam 
manter a essência do certame, o 
seu sentido cultural, a valorização 
dos produtos endógenos, dos pro-
dutores e gerar alguma dinâmica 
na economia local.

A vasta programação concebi-
da incluiu o Mês Gastronómico 
da Castanha, uma iniciativa que 
contou com dezasseis restaurantes 
aderentes do concelho e que pro-
moveu Marvão enquanto “destino 

gastronómico de eleição”, bem 
como a castanha enquanto produto 
de excelência do concelho. Aliás, o 
principal objetivo desta iniciativa foi 
incentivar a utilização da castanha 
de Marvão, classificada como pro-
duto de Denominação de Origem 
Protegida (DOP), na gastronomia, 
motivando a sua inclusão nas 
ementas e pratos típicos dos restau-
rantes do concelho.

Destaque ainda para a realização 
do Mercadinho de Outono, no Lar-
go do Terreiro, onde os produtores 
locais tiveram a oportunidade de 
promover e escoar os seus produtos, 

desde o mel, licores e a rainha da 
festa: a castanha. 

Durante o fim-de-semana de 14 
e 15 de novembro a animação 
musical percorreu todo o concelho, 
através de um palco móvel, levan-
do assim a Festa da Castanha a 
todos os cantos do concelho e com 
a participação de vários grupos da 
terra. 

Nota ainda para a realização 
de um Seminário subordinado ao 
tema “O Castanheiro e a Castanha: 
produção e comercialização”, uma 
caminhada pela Rota da Castanha, 
através de um percurso pedestre 

com 10 km de extensão que cum-
priu todas as recomendações da 
Direção-Geral da Saúde, e onde os 
amantes do desporto e da natureza 
puderam usufruir das melhores pai-
sagens naturais do concelho, bem 
como a apresentação da unidade 
piloto de produção de castanheiros 
de Marvão, em Alvarrões. 

Num ano verdadeiramente atí-
pico para a grande Festa da Cas-
tanha, Marvão recebeu de braços 
abertos o programa “Aqui Portugal” 
da RTP que, ao longo de várias ho-
ras de emissão em directo, promo-
veu as potencialidades turísticas do 
concelho, o seu património natural, 
paisagístico e cultural, a sua gas-
tronomia e produtos endógenos.

A programação incluiu ainda  
exposições e ateliers ao vivo dos 
Bordados de Casca de Castanha, 
de Alaide Martins, e da cestaria em 
madeira de castanheiro, de Mário 
Santos, um dos últimos canastreiros 
do concelho. 

Paralelamente, também a marca 
“Vale da Aramenha” deu a provar 
as suas iguarias, feitas à base de 
castanha, no seu ponto de venda 
ambulante, estacionado junto à 
Câmara. 
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De Marvão para o Mundo. O nosso concelho 
foi o grande protagonista, no dia 21 de novem-
bro, do programa “Aqui Portugal”, transmitido 
pela RTP1 e RTP Internacional durante todo o dia, 
no âmbito da programação “Novembro - Mês 
da Castanha”.

Vanessa Oliveira, José Carlos Malato e Joana 
Dias foram os anfitriões da festa que deu a co-

nhecer a todo o mundo o que de melhor Marvão 
tem para oferecer, desde as suas potencialidades 
turísticas, o seu património natural, paisagístico 
e cultural, até à sua gastronomia e produtos 
endógenos.

A castanha, rainha de Marvão, foi o fio 
condutor do programa, dando tempo de an-
tena aos vários produtos que em si encerra 

e que são património de Marvão, desde o 
artesanato, gastronomia, os magustos, entre 
muitos outros.

A vinda da RTP ao concelho contou com o 
empenho do Município, sendo que a trans-
missão do programa a partir de Marvão se 
traduziu num grande impulso ao concelho, às 
suas gentes e tradições. 

“AQUI PORTUGAL”

DE MARVÃO PARA O MUNDO

O Município de Marvão, em parceria com 
o fago, promoveu durante o mês de novem-
bro a iniciativa “Do Souto À Mesa”, sendo 
esta uma ação de valorização da castanha 
de Marvão feita através da partilha de uma 
série de receitas que foram publicadas nas 
redes sociais.

Os deliciosos cozinhados de castanha que 
fizeram parte desta iniciativa estão agora 
disponíveis em formato de livro, que pode ser 
consultado através do QR Code que aqui dis-
ponibilizamos e convidamos a experimentar.

“Do Souto À Mesa”
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O dia de S. Martinho foi assinalado 
no programa “Praça da Alegria”, trans-
mitido pela RTP1, com as tradições de 
Marvão, nomeadamente recriando os 
seus tradicionais magustos, com uma 
receita do Chef José Mário Magalhães 
e os Bordados com Casca de Castanha 
de Adelaide Martins. 

A emissão, conduzida por Jorge Ga-
briel e Joana Telles, contou com a pre-
sença em estúdio do Chef José Mário 
Magalhães, do restaurante “A Adega”, 
para confeccionar o prato “Galinha 
tostada com castanha”. Nesta ocasião, 
o Chef promoveu também os produtos 
derivados da castanha, sob a chancela 
da marca Vale da Aramenha. 

A emissão contou ainda o tradicional 
magusto com castanha de Marvão e 
também com a intervenção de Adelaide 
Martins, grande entusiasta da arte de 
bordar com casca de castanha. 

S. MARTINHO DE MARVÃO NA “PRAÇA DA ALEGRIA”

Os quadros bordados com 
casca de castanha, da ar-
tesã Adelaide Martins, e os 
pratos confecionados com 
os derivados do fruto, com 
produtos da marca Vale da 
Aramenha, pelo Chef José 
Mário Magalhães, do Res-
taurante A Adega, estiveram 
em destaque no programa 
“Somos Portugal” da TVI, 
transmitido nas tardes de 
domingo.

ARTESANATO E GASTRONOMIA DE MARVÃO 
EM DESTAQUE NO “SOMOS PORTUGAL” DA TVI

À semelhança de anos ante-
riores, o Município de Marvão 
promoveu, entre os dias 19 de 
Dezembro e 3 de Janeiro, a dé-
cima edição da Quinzena Gas-
tronómica da Cação, em que os 
apreciadores puderam degustar, 
em sete restaurantes aderentes do 
concelho de Marvão, os melhores 
pratos confeccionados à base de 
lebre, perdiz, tordo, coelho bra-
vo, javali ou veado.

Esta iniciativa pretendeu afirmar 
Marvão enquanto destino turístico 

e gastronómico de excelência, 
incentivar o consumo de produ-
tos locais, divulgar a qualidade 
e diversidade da gastronomia 
marvanense, e dinamizar a eco-
nomia local. 

Açorda de perdiz, arroz de 
coelho, javali estufadinho, veado 
assado com castanhas, tordos 
fritos, almofada de pombo bravo 
com verduras salteadas e batati-
nhas, ensopado de coelho com 
lombardo, codornizes de esca-
beche e feijoada de lebre, foram 

alguns dos pratos apresentados 
nas ementas dos restaurantes do 
concelho. 

O calendário gastronómico de 
2020 terminou com a quinzena 
dedicada aos pratos de caça, de-
pois da realização das Comidas 
d’Azeite, em fevereiro, e do Mês 
Gastronómico da Castanha, em 
novembro, e do cancelamento 
das Quinzenas do Cabrito e do 
Borrego (abril) e do Bacalhau 
(maio), devido à pandemia de 
COVID-19. 

X QUINZENA GASTRONÓMICA DA CAÇA
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FERIADO MUNICIPAL CELEBRADO 

EM TEMPO DE PANDEMIA 

O Município de 
Marvão promoveu 
um concurso de fo-
tografia, intitulado 
“Marvão na Objecti-
va”, com o objectivo 
de ver reflectidas as 
diversas visões da 
vila e do concelho de 
Marvão, o seu patri-
mónio natural, cul-
tural e paisagístico, 
material e imaterial, 
testemunhando a 
passagem do autor 
pelo nosso território.

A iniciativa dirigiu-se a todos os 
amantes da fotografia, tendo os 
trabalhos sido publicados na pá-
gina do facebook do Município e 
escrutinado pelos utilizadores que 

escolheram, através 
de “gostos”, as três 
melhores fotogra-
fias. 

Os vencedores fo-
ram revelados du-
rante o Feriado Mu-
nicipal, celebrado 
a 8 de Setembro, 
tendo a fotografia 
de Pedro Coelho ar-
recadado o primeiro 
lugar, seguido dos 
trabalhos de João Pi-
nheiro, em segundo 
lugar, e de Ana Silva, 

em terceiro lugar. 
O Município de Marvão felicita 

os vencedores e agradece, publi-
camente, a participação de todos 
neste concurso. 

Numa vertente mais cultural e 
humorística, tão necessária para 
esquecer a pandemia, a pro-
gramação das comemorações 
do Feriado Municipal incluiu o 
espectáculo “Coisas de Mulhe-
res”, que trouxe a humorista 
alentejana Ana Arrebentinha a 

Marvão. 
A humorista proporcionou uma 

noite de grandes gargalhadas 
no Largo de Santa Maria, onde 
algumas dezenas de pessoas 
compuseram a plateia, com as 
devidas regras sanitárias moti-
vadas pela COVID-19. 

O concelho de Marvão cele-
brou no dia 8 de Setembro o 
seu Feriado Municipal e a tradi-
cional festa em honra de Nossa 
Senhora da Estrela, padroeira 
do concelho. As celebrações rea-
lizaram-se no molde habitual, 
mas com as devidas adaptações 
à “nova normalidade”. 

Assim, logo pela manhã, junto 
ao edifício dos Paços do Conce-
lho e com uma assistência redu-
zida, realizou-se o habitual Has-
tear das Bandeiras ao som do 
Hino Nacional, a que se seguiu 
uma breve sessão solene, sem a 
atribuição de medalhas de méri-

to e apenas com as intervenções 
do presidente da Câmara, Luís 
Vitorino (PSD), e do presidente 
da Assembleia Municipal, Jorge 
Marques (PS), que ficaram mar-
cados pela abordagem à actual 
situação pandémica e aos ape-

los para que toda a população 
cumpra as directrizes emanadas 
pelas autoridades de saúde. 

No período da tarde e, tal 
como é habitual, teve lugar a 
missa em Honra de Nossa Se-
nhora da Estrela, celebrada pelo 

pároco de Marvão Pe. Marcelino 
Marques. 

Já durante a noite, o programa 
incluiu ainda a apresentação do 
vídeo promocional da marca 
“Marvão é o Destino”, que teve 
lugar no Largo de Santa Maria. 

ANA ARREBENTINHA 

EM MARVÃO

Concurso de Fotografia
“MARVÃO NA OBJECTIVA”

Pedro Coelho -  1.º lugar

Ana Silva -  3.º lugarJoão Pinheiro - 2.º lugar
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MUNICÍPIO MANTÉM-SE NA LINHA DA FRENTE 
DO COMBATE À COVID-19

Empenhado desde a primeira hora em 
minimizar os impactes da pandemia de 
COVID-19, o Município de Marvão continua 
na linha da frente do apoio, da prevenção 

e da sensibilização à população e empresas 
do concelho. 

Neste âmbito e derivado à evolução ne-
gativa da pandemia, que teima em não dar 

tréguas, o Município tomou várias iniciativas 
com o objectivo de salvaguardar as famí-
lias, o tecido empresarial, as IPSS´s, entre 
outros. 

O Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara, através do Alcalde 
Alberto Piris Guapo, numa ação 
de solidariedade e fortalecimento 
das relações de cooperação que 
existem entre os dois Municípios, 
procedeu à oferta de equipamentos 
de proteção individual (EPI) especí-
ficos para o combate à COVID-19 
ao Município 
de Marvão.

O presiden-
te da Câma-
ra de Marvão, 
Luís Vitorino, 
recebeu esta 
o f e r t a  q u e 
agradece em 
nome da po-
pu lação do 
concelho.

Este kit de 
material, com-
posto por fatos 

de proteção, manguitos, cobre bo-
tas, toucas e máscaras cirúrgicas, 
vai ser entregue pela autarquia 
à Associação Humanitárias dos 
Bombeiros Voluntários de Marvão, 
de forma a garantir toda a prote-
ção e segurança aos voluntários 
e profissionais que estão na linha 
da frente no combate à pandemia.

O Município de Marvão realizou 
em Dezembro uma ação de desin-
feção nas duas Escolas do Agrupa-
mento do concelho, nomeadamente 
na EBI Dr. Manuel Magro Machado, 
em Santo António das Areias, e na 
EBI da Ammaia, na Portagem, bem 
como nas Ludotecas.

Para o efeito, de forma a garantir 
a desinfeção de todo o ambiente e 
objetos, foi utilizado um vaporizador 
desinfetante que impede o desen-
volvimento de germes, fungos, vírus 
e bactérias.

De forma a mitigar os efeitos 
causados pela COVID-19, e com 
o objetivo de garantir que o so-
corro e proteção à população se 
faz com todas as condições de se-
gurança, o Município de Marvão 
entregou equipamentos de prote-
ção individual (EPI’s) à Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Marvão.

Este material (fatos reutilizáveis, 
óculos em policarbonato e álcool 
etílico), no valor de 1500 euros, é 
um importante apoio para quem 
está, diariamente, na linha da 
frente no combate à pandemia.

No momento difícil que atraves-
samos, não descuramos o apoio 
às nossas empresas que são ex-
tremamente importantes para o 
desenvolvimento da nossa econo-
mia local. 

Neste contexto, e no âmbito das 
medidas adicionais de apoio às 
empresas do concelho, e de forma 
a minimizar os impactos causados 
pela pandemia de COVID-19, o 
Município de Marvão vai oferecer 

kits com equipamentos de proteção 
individual aos(às) empresários(as) 
marvanenses.

Minimizar os riscos de contágio e 
propagação da doença e, de forma 
particular, auxiliar as empresas 
marvanenses nesta fase particular-
mente difícil, são os objetivos desta 
ação, complementada com outras 
medidas de apoio à recuperação 
económica e social, também anun-
ciadas pelo Município.

MUNICÍPIO OFERECE 
EPI’S ÀS EMPRESAS

MUNICÍPIO ENTREGA 
EPI’S AOS BOMBEIROS

VALENCIA DE ALCÁNTARA 
SOLIDÁRIA COM MARVÃO
oferece equipamentos de proteção 
individual (EPI)ao concelho

AÇÃO DE DESINFEÇÃO 
DAS ESCOLAS
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O Município de Marvão promo-
veu, de 5 de dezembro a 10 de 
janeiro, a campanha “Este Natal 
compre no Comércio Local”. Uma 
iniciativa de marketing digital que 
visa apelar ao consumo no comér-
cio local/tradicional, de forma a 
minimizar os impactos causados 
pela pandemia de COVID-19.

Esta campanha teve como prin-
cipais objetivos incentivar o con-

sumo nos estabelecimentos co-
merciais e empresas marvanenses, 
premiar todos os que escolhem o 
comércio de proximidade e dina-
mizar a economia local.

Por cada 20 euros em compras 
realizadas nos estabelecimentos 
aderentes do concelho de Mar-
vão (comércio de bens, serviços, 
restaurantes e alojamentos), o 
cliente recebeu uma senha de 

participação ficando habilitado a 
ganhar um dos prémios que serão 
sorteados.

O sorteio será realizado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
e terá lugar no dia 5 de fevereiro 
de 2021, pelas 11h00, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, 
com transmissão em direto na 
página de Facebook do Município 
de Marvão.

- Cinco primeiras senhas sorteadas 
- Escolha de publicações do Município 
de Marvão (valor até 50 euros);

- Da 6ª à 10ª senha sorteada - Es-
colha de publicações do Município de 
Marvão (valor até 40 euros);

- Da 11ª à 20ª senha sorteada - Es-
colha de publicações do Município de 
Marvão (valor até 30 euros).

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) 
convidou o presidente do Município de Mar-
vão, Luís Vitorino, a visitar a Farmácia Roque 
Pinto, em Santo António das Areias.

A visita a esta farmácia teve o intuito de dar a 
conhecer as respostas e o esforço desenvolvido, 
diariamente, para garantir um serviço de qua-
lidade e em segurança, aos utentes, no atual 
contexto de pandemia, e contou com a presença 
de Sandra Mega, representante das farmácias de 
Marvão na estrutura associativa da Associação 
Nacional das Farmácias, e de Sandra Pinto, 
proprietária da Farmácia Roque Pinto.

A atividade ininterrupta das Farmácias Portu-
guesas, reforçada ao longo dos últimos meses, 
face à crise sanitária vivida, tem sido fundamental 
no apoio à comunidade local e demonstra a 

disponibilidade das farmácias para colaborar, 
de forma ativa, com as políticas de saúde de 
proximidade promovidas pelas autarquias.

As farmácias têm assegurado o acesso dos 

utentes aos medicamentos e dado apoio 24 ho-
ras por dia, através da Linha 1400 - Serviço de 
Assistência Farmacêutica, que permite dar orien-
tação ao cidadão para a farmácia mais próxima 
com disponibilidade de stock do medicamento 
pretendido e presta também um acompanha-
mento diferenciado e adequado.

Em simultâneo, todas as pessoas, particular-
mente as mais desprotegidas, puderam ter apoio 
da Operação Luz Verde, que lhes garantiu a 
entrega de medicamentos hospitalares na sua 
farmácia de proximidade.

O trabalho conjunto entre os diversos in-
tervenientes na política de saúde é um passo 
essencial para o desenvolvimento de novas 
respostas em saúde, mais eficientes e centradas 
nas pessoas.

À semelhança do verificado nos 
últimos anos, o Município de Marvão 
ofereceu um voucher de compras aos 
seus funcionários e colaboradores, no 
valor de 30 euros, para ser utilizado 

nos estabelecimentos aderentes do 
concelho, durante a quadra natalícia.

Este ano, a iniciativa orçamentada 
em cerca de 4.500 euros, assume 
especial importância de forma a 

apoiar as famílias e a estimular o 
comércio e economia local, numa 
tentativa de minimizar os prejuízos 
causados pela pandemia de CO-
VID-19.

PRESIDENTE DO MUNICÍPIO RECONHECE 
ESFORÇO DA FARMÁCIA ROQUE PINTO

APOIO AO COMÉRCIO  E ECONOMIA LOCAL

MUNICÍPIO PROMOVE CAMPANHA 
“ESTE NATAL COMPRE NO COMÉRCIO LOCAL”

Prémios:

O Município 
d e  M a r v ã o 
informa que, 
desde o d ia 
15 de janei-
ro, no âmbito 
da renovação 
do Estado de 
E m e r g ê n c i a 
e do decreto 
que  regu la -
menta as medidas de combate à 
pandemia de COVID-19, o aten-
dimento ao público nos serviços 

administrativos 
está garantido, 
mas mediante 
marcação pré-
via.

O agendamen-
to do atendimen-
to presencial nos 
diferentes servi-
ços deve ser efe-
tuado pelos(as) 

munícipes através do: 245 909 
130, ou por email: geral@cm-
-marvao.pt  

INFORMAÇÃO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
DO MUNICÍPIO Caso se encontre numa das 

seguintes situações:

- Se tem 65 ou mais anos e 
não dispõe de rede de apoio 
familiar ou institucional;

- Se está em isolamento 
profilático ou em quaren-
tena, devido a infeção por 
COVID-19.

COVID-19
Proteja-se e fi que em casa. 

Nós ajudamos!
Contate:
Rede de Apoio ao Domicílio

Segundas-feiras 
(9h00/16h00)
245 909 139

Serviço de Ação Social
245 909 130
accao.social@cm-marvao.pt

O Município de Marvão presta auxilio na 
aquisição e entrega de bens essenciais como 

alimentos, produtos de higiene e medicamentos, 
e apoio noutras necessidades do seu dia-a-dia.
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O Trail de Marvão, prova orga-
nizada pelo Município de Mar-
vão, Grupo Desportivo Arenense, 
União da Juventude Arenense e 
Associação de Atletismo de Porta-
legre, foi adiado para 2022. Esta 
decisão deve-se, essencialmente, 
à atual situação epidemiológica, 
relacionada com a pandemia de 
COVID-19, e à incerteza daquilo 

que será o futuro mais próximo.
Ainda com data por definir, o ob-

jetivo da organização desde evento 
é regressar em 2022, já com todas 
as condições necessárias para rea-
lizar uma prova em total segurança 
e repetir o ambiente festivo da 
última edição, com a presença de 
um grande número de atletas, nas 
duas vertentes (Trail e Caminhada).

TRAIL DE MARVÃO 
ADIADO PARA 2022

O Município 
de Marvão 
voltou a aco-
lher em 2020 
o programa 
“Marvão Ver-
de” - Volun-
tariado Jovem para a Natureza e 
Florestas, que contempla a vigilância 
florestal fixa, na Torre de Menagem 
do Castelo, até dia 11 de setembro.

Este programa, promovido pelo 
Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ), 
é dirigido aos jo-
vens entre os 18 
e os 30 anos, 
e visa estimular 
as práticas de 
voluntariado ju-

venil no âmbito da preservação da 
natureza, das florestas e respetivos 
ecossistemas, bem como a preven-
ção contra os incêndios florestais 
e outras catástrofes com impacto 
ambiental.

“MARVÃO VERDE”
Voluntariado Jovem para as Florestas

Tendo como objetivo a implemen-
tação e desenvolvimento do Projeto 
Intermunicipal, promovido pela CI-
MAA - Comunidade Intermunicipal 
do Alto Alentejo - de “Prevenção, 
Controlo e Erradicação de Espécies 
Exóticas Invasoras” aprovado ao 
abrigo do Aviso POSEUR - Progra-
ma Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso dos Recursos 
- têm vindo a ser implementadas 
no concelho de Marvão, ações de 
Corte das Invasoras e Controlo da 
Vegetação Espontânea sob coberto, 
rechega manual de sobrantes e 
posterior estilhaçamento. O pro-

jeto, com a duração de dois anos, 
prevê outros cortes para controlo da 
rebentação que se venha a verificar 
após o primeiro corte.

As intervenções preconizadas 
pretendem ser forte contributo 
para a erradicação das principais 
manchas de espécies invasoras, 
nomeadamente, acácias (Acacea 
spp.), dando-se oportunidade à 
regeneração natural de cumprir 
a sucessão natural, permitindo o 
desenvolvimento de folhosas au-
tóctones com claros benefícios ao 
nível da biodiversidade e resiliência 
estrutural do espaço rural.

INSTALAÇÃO DE UMA REDE 
DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS

Seguem os trabalhos de instala-
ção de uma Rede de Descontinui-
dade de Carga de Combustível 
abrangendo a ZIF de Marvão, 
numa área proposta de interven-
ção em cerca de 632,20 ha. Os 
trabalhos tiveram início em janeiro 
do ano de 2020, estando execu-
tados até esta altura cerca de 335 
ha, que incluem ações de controlo 

da vegetação espontânea, redução 
de densidades nos povoamentos, 
podas e desramações. 

Trata-se de um projeto cofi-
nanciado pelo Fundo Europeu 
Estrutural e de Investimento FEA-
DER - Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural - através do 
PDR2020 e no âmbito do Portugal 
2020. 

PREVENÇÃO, CONTROLO E 
ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES 
EXÓTICAS INVASORAS

Antes

Depois

Os 37 profissionais e os 25 doentes 
da Unidade de Cuidados Continua-
dos Integrados (UCCI) da Associação 
A Anta, na Beirã, foram os primeiros 
a ser vacinados no concelho contra 
a COVID-19, no arranque do pro-
cesso na Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) e 
no concelho de Marvão.

A equipa de vacinação, composta 

pela diretora técnica, Sónia Mimoso, 
Palheta Mendes, enfermeiro coor-
denador, Inês Matos, enfermeira 
da UCCI A Anta, Rosa Campos, 
enfermeira da equipa coordenado-
ra local de Marvão, e Graça Eliseu, 
enfermeira coordenadora da equipa 
regional de cuidados continuados, 
acompanhou todo o processo de 
vacinação.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
ARRANCA NA “A ANTA” 
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Com grande parte das ativida-
des desportivas interrompidas, a 
Corrida Virtual de Marvão surgiu 
com o intuito de nos adaptar-
mos à realidade em que 
vivemos, estimulando um 
estilo de vida ativo, mas 
acima de tudo, em segu-
rança.

Nesta corrida, cada atle-
ta é livre de escolher o seu 
percurso e adequá-lo ao 
seu nível de dificuldade. 
Em caso de indecisão, 
em todos as provas é dis-
ponibilizado, na página 
do Facebook “Desporto 
Marvão”, uma sugestão 
de percurso. 

Neste evento, de caráter 
não competitivo, os atletas 
apenas têm que percorrer 
uma distância mínima de 
8 km, não tendo tempo li-
mite para a sua conclusão.

A Corrida Virtual de 
Marvão é composta por 
três corridas:    

- Corrida de São Silvestre 
(26 e 27 de dezembro)

- Corrida dos Reis (8, 9 
e 10 de janeiro)

- Corrida da Restauração do 
Concelho (22, 23 e 24 de janeiro)

Sendo um evento que, até ao 
momento, não era muito comum, 

pois estávamos habituados ao 
convívio entre atletas, esta edição 
contou a inscrição de perto de 
quatro dezenas de pessoas.

CORRIDAS VIRTUAIS DE MARVÃO

Devido à situação epidemiológica que 
Portugal e a região enfrentam devido à 
pandemia de COVID-19, a Federação 
Portuguesa de Orientação, em articu-
lação com os clubes organizadores, a 
Federação Internacional de Orientação 
e os Municípios de Marvão e Castelo de 
Vide, decidiram adiar os eventos inter-
nacionais, calendarizados para os meses 
de janeiro e fevereiro de 2021, para a 
próxima época desportiva.

Assim, o Norte Alentejano O’Meeting 
2021, calendarizado para os dias 5, 6 
e 7 de fevereiro, nos concelhos de Mar-
vão e Castelo de Vide, fica adiado para 
a época de 2022, em data a anunciar 
brevemente.

NAOM ADIADO 

PARA 2022

A freguesia de Porto da Espada 
recebeu a 18ª prova do Campeo-
nato Nacional de Carrinhos de 
Rolamentos e do Circuito Nacional 
de Trikes, numa organização da 
“Trilhos do Zêzere”, em parceria 
com o Município de Marvão.

Em prova estiveram pilotos oriun-
dos de diversos pontos do País, 
numa grande jornada de anima-
ção, convívio, e que recordou uma 
atividade tão tradicional e outrora 
popular, como as corridas de carri-
nhos de rolamentos.

Este ano, o evento classificado 
como “Clean & Safe” foi adaptado 
à situação pandémica que se vive, 
tendo em consideração todas as exi-
gências de prevenção à COVID-19 
e sem a presença de público na 
estrada.

O Campeonato Nacional de Car-
rinhos de Rolamentos recupera uma 
atividade muito antiga, num forma-
to de evento amigo do ambiente, e 
de promoção do património paisa-
gístico, cultural e gastronómico, das 
regiões onde se realizam as provas.

PORTO DA ESPADA RECEBEU 18ª PROVA DO CNCR

CAMINHADA DO DIA MUNDIAL DO COMBATE À OBESIDADE
Em tempos de pandemia, consi-

deramos que a atividade física em 
segurança faz parte da solução e 
não do problema.

Neste contexto, e para assinalar 
o Dia Mundial do Combate à Obe-
sidade, sendo um tema atual que 
não devemos descurar, o Município 
de Marvão promoveu, no dia 11 
de outubro, uma caminhada com 
cerca de 8,5 km de extensão, ao 
longo do PR6 - MRV - Fabulosa 
Barragem da Apartadura.

Um percurso circundante da 
Barragem que permite a sua visão 
de diferentes perspetivas, algumas 

delas com o Castelo de Marvão 
como pano de fundo. Ao longo do 
trilho, o piso torna-se intermitente 
entre o asfalto e caminhos de terra 
batida.

Situado em pleno Parque Na-
tural da Serra de São Mamede, 
num território de montanha, este 
percurso pedestre permite obser-

var pequenas aldeias e povoados 
dispersos que se fixaram ao longo 
de ribeiras, vales férteis e terras de 
castanheiros que deliciam o olhar 
e a alma de quem as percorre. 
Sensivelmente a meio do trilho, 
encontramos a Quinta do Barrieiro 
com o fabuloso Parque de Escultu-
ras de Maria Leal da Costa.

O percurso é circular, iniciando-
-se junto ao paredão da barragem, 
tendo uma distância aproximada 
de 8.5Km, com um desnível acu-
mulado de 303m. No que respeita 
ao aspeto técnico, não é muito 
exigente e em termos gerais a ava-
liação da dificuldade do percurso 
está estabelecido em médio.
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 Marvão é o Destino e, com a recente aposta na 
criação do Centro de BTT, inserido na Rede Integrada 
de Centros Cycling do Alentejo e Ribatejo (Polo de 
São Mamede), afirma-se como um destino turístico 
de excelência para quem procura pedalar.

O Centro de BTT de Marvão, localizado no Mer-
cado da Beirã, pretende dar condições aos amantes 
da modalidade, sejam eles residentes ou turistas. 
Possibilita a exploração das potencialidades paisa-
gísticas e ambientais do concelho, em duas rodas 
e sem poluição.

Esta nova infraestrutura, equipada para receber 
os amantes do BTT e ciclismo contempla uma zona 
para lavagem de bicicletas, uma pequena oficina 
em sistema “self-service” que auxilia na reparação/
manutenção da bicicleta, balneários, casa de banho 
para pessoas com mobilidade reduzida e zona 
exterior para parqueamento.

Marvão posiciona-se, assim, como território com 
infraestruturas de apoio aos praticantes de modali-
dades com uso de bicicleta, por lazer ou com espírito 
de competição, numa iniciativa que responde aos 
novos estilos de vida das populações e à procura tu-
rística de realização de passeios em roteiros envoltos 
pelo meio ambiente e pelo meio rural.

Para além deste espaço físico, foi criada uma rede 
de dez percursos, com 377 km, devidamente ho-
mologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Tendo em consideração o nível de cada pratican-
te, foram criados quatro tipos de percursos, com 
diferentes níveis de dificuldade, baseada em quatro 
fatores (a distância do percurso, o desnível, tipo de 
piso e os aspetos técnicos):

• Verde - fácil
• Azul - moderado
• Vermelho - difícil
• Preto - muito difícil
Nos percursos verdes e azuis, de grau dificuldade 

menor, estão sinalizados no terreno, mas marcados 
somente num sentido.

Cada uma destas cores dispõe de dois percursos: 
um de estrada (Percurso Ciclável de Estrada, com 
caráter de lazer, que utiliza a rede de estradas públi-
cas) e um de Gravel (Percurso Ciclável, com caráter 
de lazer, que utiliza estradas públicas, caminhos e 
trilhos de baixa dificuldade técnica).

Quanto aos percursos vermelhos e pretos, são 
três de cada cor e são executáveis apenas com o 
auxílio do GPS.

No site, https://www.responsibletrails.pt/ pode 
executar o download de cada percurso e, ao mesmo 
tempo, obter informação mais personalizada de 
cada um.

A criação dos caminhos foi pensada também de 
forma a permitir uma ligação com os concelhos 
vizinhos, facultando uma rede de percursos mais 
extensa. Assim, será possível fazer ligação com os 
circuitos dos Centros de BTT de Castelo de Vide e 
de Portalegre.

Antes de iniciar o seu passeio, deve dar uma 
especial atenção ao painel informativo, pois este 
permite planear antecipadamente o seu percurso 
de acordo com o nível de dificuldade, mas também, 
fazer uma interpretação correta da sinalização que 
irá encontrar ao longo do percurso.

• Circule apenas em trilhos abertos;
• Não deixe vestígios na sua passagem;
• Tenha controlo sobre a sua bicicleta;
• Ceda sempre prioridade;
• Nunca assuste os animais;
• Planeie antecipadamente o seu percurso;
• Tenha atenção à possibilidade de cruzamento 

com veículos motorizados;
• Respeite a sinalização.
A oficina encontra-se ao dispor do utilizador 24h 

por dia, enquanto o acesso a balneários e WC só 
poderá ser feito com o levantamento da chave nos 
seguintes locais:

- Junta de Freguesia de Beirã (dias úteis, das 9h00 
às 17h00)

- Restaurante Sabores de Marvão (fins-de-semana, 
feriados e dias úteis a partir das 17h00)

Para mais informação: desporto@cm-marvao.pt

CENTRO DE BTT 
COM PERCURSOS JÁ DISPONÍVEIS

O que é o Centro de BTT 
e no que consiste?

Recomendações:

O Município de Marvão e a Maruam - As-
sociação de Jovens assinalaram o Dia Inter-
nacional da Juventude, nos dias 14 e 15 de 
agosto, com diversas atividades direcionadas 
para os mais jovens, como aulas de Fitness, 
CinemaDrive e desportos aquáticos. 

No dia 14 de agosto, no âmbito das co-
memorações do Dia da Juventude, os jovens 
naturais ou residentes no concelho de Mar-
vão, até aos 29 anos de idade (inclusive), 
tiveram também entrada gratuita na piscina 
do Centro de Lazer da Portagem.

Festival da 
Juventude

Decorreu entre os dias 6 e 11 de agosto 
mais uma edição - a oitava - do Festival Inter-
nacional de Cinema de Marvão e Valencia de 
Alcántara, que levou a mais de uma dezena 
de lugares dos dois concelhos da raia cerca 
de 20 filmes. 

Numa versão mais condensada, em resulta-
do das exigências colocadas pela pandemia, 
o Festival contou com algumas novidades, 
nomeadamente uma sessão drive-in, em 
Carbajo (Espanha) e ainda propostas de 
cinema online.

No restante, o evento manteve a sua aposta 
na divulgação do cinema de autor junto das 
populações da zona, em sessões nocturnas, 
maioritariamente realizadas ao ar livre, con-
tinuando a promover temas relacionados 
como o ambiente, os direitos humanos, arte 
e cultura.

Entre os palcos deste ano, contam-se Mar-
vão, Santo António das Areias, Beirã, Am-
maia, Olhos d’Água, Fronteira de Galegos, 
Carbajo, Zarza La Mayor, Cedillo e Malpar-
tida de Cáceres. Para o efeito, foi desenhado 
um plano de contingência, de forma a asse-
gurar o cumprimento de todas as normas de 
segurança necessárias.

O programa deu particular destaque a 
algumas produções recentes do cinema por-
tuguês e espanhol.

Cinema 
para todos
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A Associação Marvão Music e o Município 
promoveram, de 29 de julho a 2 de agosto, 
o Marvão Streaming Summer Concerts 2020, 
um programa especial de concertos que ti-
veram transmissão em directo, para todo o 
mundo, através da internet.

Durante os cinco dias decorreram cinco 
concertos com alguns dos artistas que vão 
integrar o programa da 7ª edição do Festival 
Internacional de Música de Marvão (FIMM), 
adiada para este ano. 

A transmissão dos concertos  foi disponi-
bilizada gratuitamente, através do site mar-
vaomusic.com, e pretendeu constituir uma 
alternativa simbólica ao adiamento forçado 
do Festival para 2021. 

Música 
de Marvão 
para o Mundo

O vice-presidente do Município, Luís Costa, 
assistiu, na Quinta dos Olhos d’Água, ao 
concerto final da Master Class de Clarinete e 
Grupos com Sopro, promovida pela Acade-
mia Internacional de Marvão para a Música, 
Artes e Ciências, e ministrada pelo Professor 
Horácio Ferreira. 

CONCERTO 
FINAL DA 
MASTER CLASS

A Unidade de Intervenção da GNR, através do seu 
Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) 
realizou, durante vários dias e em diferentes locais do 
concelho de Marvão, treinos operacionais na área de 
contraterrorismo.

Nove militares participaram nesta ação de formação 
de intervenção em operações especiais de contra-
terrorismo, de tomada e resgate de reféns e outros 
incidentes tático-policiais de especial complexidade ou 
risco, no âmbito do combate à criminalidade violenta.

O Município de Marvão apoiou, logisticamen-
te esta ação de formação, tendo o presidente, 

Luís Vitorino, e o vice-presidente, Luís Costa, 
recebido, por parte do GIOE da GNR, o seu 
símbolo em cerâmica, como forma de agrade-
cimento pela colaboração prestada. 

GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
DA GNR REALIZOU AÇÃO DE 
FORMAÇÃO EM MARVÃO

A 24 de outubro assinalou-se o Dia Muni-
cipal para a Igualdade. Esta efeméride surge 
enquadrada no Plano Intermunicipal para a 
Igualdade dos Municípios do Alto Alentejo Este 
- Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, 
Elvas, Marvão, Monforte e Portalegre.

Este Plano emerge no âmbito do protocolo 
para uma Estratégia de Combate à Violência 
Doméstica e de Género, assinado em janeiro 
2017, e constitui-se como uma ferramenta 
para a implementação de políticas públicas 
que visam a promoção da Igualdade de 
Género e o Combate às Discriminações, em 
função do sexo e da orientação sexual, sendo 
a concertação política entre Municípios e os 
restantes intervenientes como ponto de partida 
para a afirmação dos Direitos Humanos.

A Igualdade de Género 
significa que nenhum ser 
humano pode ser discrimi-
nado em função do género, 
reforçando o consignado 
há vários anos, em vários 
dispositivos legais interna-
cionais e nacionais, nomea-
damente, Constituição da 
República Portuguesa, n.ºs 1 
e 2, do Artigo 13.º (Princípio 
da igualdade). Homens e 
mulheres devem ser livres 
para fazer as suas escolhas 
e desenvolver as suas ca-
pacidades pessoais sem a 
interferência ou limitação de 
estereótipos.

Por outro lado, as desi-
gualdades e discriminações 
baseadas no género são, 
ainda hoje, frequentes e per-
sistentes, tanto no domínio 
público, como no domínio 
privado.

Urge, assim, a integra-
ção da perspetiva da Igual-
dade de Género, não só 
na Administração Pública 
Central, mas também nas 
Autarquias, mediante a pro-

moção da Igualdade de Oportunidades de 
participação, reconhecimento e valorização de 
Mulheres e de Homens, em todos os domínios 
da sociedade: político, económico, laboral, 
pessoal e familiar.

Assim, com o objetivo de integrar uma 
perspetiva de igualdade de género na admi-
nistração pública local e consciencializar para 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, o Município de Marvão associou-
-se a esta comemoração e apresenta os 
dados estatísticos que discriminam, por sexo, 
o número de trabalhadores, nível de escola-
ridade, número de trabalhadores portadores 
de deficiência, bem como os cargos/carreiras 
que são ocupados por homens e mulheres, 
na autarquia.

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE 

BALANÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO
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A Escola Básica de Ammaia, 
na Portagem, participou no 
exercício público de âmbito na-
cional de sensibilização para o 
risco sísmico, “A Terra Treme”, 
iniciativa promovida pela Auto-
ridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil.

Um simulacro que teve, como 
principal objetivo, chamar a 

atenção dos alunos para o risco 
sísmico e para a importância de 
adotar comportamentos simples, 
antes, durante e após um sismo.

Assim, durante um minuto, as 
crianças marvanenses deram 
o exemplo e praticaram os três 
gestos que podem salvar vidas 
em caso de sismo: Baixar, Pro-
teger e Aguardar.

O Município de Marvão 
disponibiliza, desde julho de 
2020, aulas de Português para 
a Comunidade Estrangeira.

Até à data, as aulas contam 
com um total de 32 inscritos, 
residentes na sua maioria nos 
concelhos de Marvão e Cas-
telo de Vide. As nacionalida-
des dos inscritos são as mais 
diversas: alemã, holandesa, 
britânica, sul-africana, argen-
tina, lituana, belga, francesa, 
norte-americana, espanhola e 
colombiana.

Devido à atual situação pan-
démica, houve a necessidade 
de dividir os alunos em duas 
turmas, sendo que, cada uma, 
conta com uma média de fre-

quência de 8 pessoas.
As aulas, que tiveram início 

no dia 23 de julho de 2020 
com a voluntária Catarina 
Duarte, são desde setembro le-
cionadas por Patrícia Marques 
e Célia Magalhães. Funcionam 
de modo gratuito e acontecem 
todas as segundas e quintas-
-feiras, das 18h00 às 19h30, 
no Auditório da Casa da Cul-
tura, em Marvão.

Mais do que permi t i r  a 
aprendizagem da língua e 
cultura portuguesas, estes en-
contros semanais constituem 
um espaço de convívio entre 
culturas e procuram promover 
a integração dos imigrantes na 
comunidade local.

Durante o fim-de-semana de 25 e 
26 de outubro e, à semelhança do 
que acontece com outros edifícios e 
monumentos portugueses, o Castelo 
de Marvão ilumina-se de azul para 
assinalar o Dia das Nações Unidas 
e o 75º aniversário da organização 
internacional.

O Dia das Nações Unidas é assina-

lado no dia 24 de outubro desde 1948 
e pretende marcar a entrada em vigor 
da Carta das Nações Unidas (1945). 
Este ano, a efeméride é marcada, entre 
outras ações, pela iniciativa “Turn Eu-
rope UN Blue”, promovida pelo Centro 
de Informação Regional da ONU para 
a Europa Ocidental (UNRIC, na sigla 
em inglês).

O Município de Marvão associou-se 
ao Núcleo de Atendimento a Vítimas 
de Violência Doméstica (NAVVD) da 
Cruz Vermelha Portuguesa - Delega-
ção de Portalegre, juntamente com 
os Municípios de Arronches, Castelo 
de Vide, Campo Maior, Elvas, Mon-
forte e Portalegre, para assinalar o 
Dia Internacional Pela Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, com a 
implementação de uma campanha de 
sensibilização online.

A ação enquadrou-se no Plano In-
termunicipal para a Igualdade do Alto 
Alentejo Este (PIMI), especificamente no 
Eixo I - Igualdade de Género e Cida-
dania, no âmbito da Comemoração de 
Datas Simbólicas.

“Pretende-se, com esta campanha 
de sensibilização, consciencializar a 
comunidade em geral para as questões 
da violência contra a Mulher, nomea-
damente, a pressão, desvalorização e 
humilhação a que a Mulher está expos-
ta, a vários níveis, no seu dia-a-dia e 
que, tantas vezes, a constrange na sua 
liberdade e lhe retira dignidade”.

“Deparamo-nos, frequentemente, 
com notícias, revistas, spots publicitá-
rios, em relação às mulheres, que veicu-
lam padrões de beleza, atitudes e com-
portamentos, impostos pela sociedade, 
os quais despoletam, designadamente, 
sentimentos de culpa, de vergonha, de 

insegurança e de inferioridade”.
“Torna-se, assim, fundamental lutar 

contra uma cultura que categoriza a 
mulher, que generaliza a visão do que 
a mulher deve ser, que promove uma 
ideia preconcebida do corpo feminino, 
que nega a possibilidade de cada mu-
lher ser única e ter liberdade de escolha 
individual. A mulher tem o direito de 
reger a sua própria vida e de fazer com 
ela o que quer. A mulher tem o direito 
de ter a soberania sobre o seu próprio 
corpo. A mulher pode escolher o lugar 
que quiser”.

“Se és Mulher, lembra-te:
- Não precisas de seguir os 
padrões sociais para te tornares 
a melhor versão de ti própria.
- Tu és suficiente.
- Tu és digna do que queres 
para a tua vida. - A escolha é 
tua!”

Mais informação:
Núcleo de Atendimento às Vítimas de 

Violência Doméstica - Cruz Vermelha 
Portuguesa - Delegação de Portalegre

Telf.: 245 366 077 | Telemóvel: 963 
043 719

E-mail: navvd.portalegre@gmail.
com | Facebook: Navvd Portalegre

CASTELO ILUMINADO A AZUL 
PARA ASSINALAR 75 ANOS DA ONU

AULAS DE PORTUGUÊS PARA 
RESIDENTES ESTRANGEIROS

COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL PELA 
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES

“A TERRA TREME” NA EBI DE 
AMMAIA

O Município de Marvão associou-
-se ao movimento “Onda Rosa”, 
promovido pela Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, e durante o mês 
de outubro a fachada do Castelo 
esteve iluminada de cor-de-rosa, 
com o intuito de sensibilizar a 
população para a necessidade de 
adotar cuidados de prevenção, 
através do rastreio e deteção pre-
coce do cancro da mama.

MARVÃO ASSOCIA-SE AO 
MOVIMENTO “ONDA ROSA”
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O setor do turismo foi o mais afe-
tado pela pandemia de COVID-19, 
com um grande decréscimo no 
número de visitantes, no entanto 
estamos certos de que o número 
de turistas que procurou Marvão 
foi, certamente muito superior ao 
registado. As pessoas continuaram 
a vir passear a Marvão, no entanto, 
tiverem sempre receio de entrar em 
espaços interiores. 

Procuraram o destino Marvão 
para usufruir do ar livre e de todas 
as atividades associadas ao turismo 
de natureza, como os passeios pe-
destres ou o rail bike. Vieram ainda 
para conhecer a vila e o castelo, 
percorrendo e descobrindo as nos-
sas ruelas, pois continuámos a ser 
um destino seguro.

O tipo de alojamento que esco-
lheram foram alojamentos locais ou 
turismos rurais, onde pudessem estar 
confortavelmente com a família.

O mês de agosto, segundo mui-
tos empresários da hotelaria e da 
restauração, terá sido o melhor de 
sempre…

Os meses de janeiro e fevereiro 
de 2020 foram bastante positivos 
relativamente a 2019, no entanto, 

esse aumento deveu-se aos grupos 
vindos de Taiwan.

Esperamos que o ano de 2021 
seja bem melhor para o setor do 
turismo, de forma a que os nossos 
empresários que vivem, direta ou 
indiretamente do turismo, possam 
recuperar os danos económicos que 
a pandemia lhes trouxe.

Por outro lado, assim que houver 
uma diminuição dos casos de CO-
VID-19 e quando se possa circular 
mais livremente, acreditamos que a 
afluência de turistas irá aumentar, 
pois as pessoas precisam de viajar, 
e de sair do ambiente onde viveram 
durante meses confinadas.

Em termos de números referentes 
ao ano de 2020, no Posto de Turis-
mo foram atendidos 11.976 turistas, 
sendo que as seis nacioalidades que 
mais nos visitaram fora Portugueses 
(6.356), Espanhóis (2.558), Franceses 
(1.027), cidadãos de Taiwan (871), 
Brasileiros (333) e Italianos (149).

A Câmara Velha - Casa da Cul-
tura nas suas diferentes valências 

(visitantes, visitas guiadas, arquivo, 
internet e eventos) teve um total de 
4.308 visitantes, um número bastan-
te inferior aos anos anteriores. De 
referir que as visitas guiadas são um 
indicador significativo dos números 
da Casa da Cultura e este ano foram 
praticamente inexistentes, bem como 
os eventos que não se realizaram ao 
longo de todo o ano. 

Os testemunhos deixados pelos 
turistas explicam que o principal 
motivo da viagem era uma enorme 
necessidade de viajar e sair de casa 
depois de um período muito contur-
bado, mas de viajar para espaços 
protegidos, onde prevalecem as 
atividades complementares associa-
das à natureza, como é o caso dos 
percursos pedestres, ou caminhadas, 
em zonas menos conhecidas, como 
praias fluviais, quedas de água e 
outros recantos naturais, que existem 
um pouco pela nossa região. 

Em 2020 o Museu Municipal teve 
um total  5.056 (este valor represen-
ta 48% do visitantes de 2019), dos 
quais 3.808 portugueses e 1.248 
estrangeiros.

O Museu Municipal encerrou no 
dia 14 de março (devido à CO-
VID-19) e só reabriu a 20 de maio.

Reabrimos com uma nova expo-
sição temporária (relógios de sol de 
bolso), mas o número de visitantes 
raramente voltou a acompanhar os 
valores dos meses homólogos de 
2019.

Setembro e outubro foram meses 
que se aproximaram dos valores 
normais, mas a única exceção posi-
tiva foi o mês de agosto, em que se 
ultrapassaram os valores de 2019, 
muito devido aos visitantes portu-
gueses (como se pode constatar nos 
valores antes referenciados).

Também no número de visitas ao 
Castelo é perceptível os efeitos da 
pandemia. 

Em 2020 visitaram o nosso Castelo 
31.732 pessoas, das quais a maior 
percentagem foram portugueses, 
seguindo-se turistas de Espanha, 
Brasil, França, Taiwan, Inglaterra e 
Alemanha, como as nacionalidades 
com um número mais significativos 
face às restantes que também visita-
ram este espaço.

PANDEMIA AFECTA TURISMO MAS...

MARVÃO É (E SEMPRE SERÁ) O DESTINO!

POSTO DE TURISMO

CASA DA CULTURA

CASTELO

MUSEU MUNICIPAL 

A vila de Marvão foi distinguida com o “Prémio 
ao Turismo Português 2020”. O galardão foi en-
tregue no Complexo Cultural San Francisco, em 
Cáceres, pelo presidente da Junta de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández Vara, ao presidente do 
Município, Eng.º Luís Vitorino.

Este prémio confirma Marvão como um destino 
turístico de excelência e é o reconhecimento do 
esforço empreendido, diariamente, por todos os 
que trabalham no setor e promovem o nosso 
património cultural, natural e paisagístico, a 
nossa gastronomia de excelência e produtos 

endógenos.
A conquista deste galardão, unanimemente 

atribuído por um júri composto por representantes 
do setor turístico na Extremadura, reforça ainda 
a notoriedade e visibilidade da marca Marvão 
junto do público espanhol, que continua a ter o 
nosso concelho como um destino preferencial.

Os V Prémios “Gente Viajera al Turismo Extre-
meño” são uma iniciativa da Rádio Onda Cero 
Extremadura e, pelo quinto ano consecutivo, ce-
lebram a arte, cultura, património, gastronomia 
e inovação.

A VILA DE MARVÃO TEM AINDA MAIS ENCANTO 
"VESTIDA" DE BRANCO

“PRÉMIO AO TURISMO PORTUGUÊS 2020”
MARVÃO É O DESTINO PARA A VIZINHA EXTREMADURA

A vila de Marvão 
ganhou ainda mais 
encanto com o brilho 
dos flocos de neve 
que cairam no dia 
9 de janeiro e que 
formaram um man-
to branco sobre as 
casas e os espaços 
históricos do velho 
burgo medieval. 



Os apoios destinam-se a:

a )  Empre sá r i o s  em nome 
individual e empresas, com sede e 
detentoras de um estabelecimento 
no Concelho de Marvão, que 
tenham sido obrigados a encerrar 
por força de uma situação de 
catástrofe ou por imposição 
legal em contexto de catástrofe, 
calamidade ou epidemiológica;

b )  Empre sá r i o s  em nome 
individual e empresas, com sede e 
detentoras de um estabelecimento 
no Concelho de Marvão, que 
tenham so f r ido  quebras  de 
faturação superior a 50% nos 
60 dias seguintes, relativamente 
ao  pe r í odo  homó logo ,  em 
consequência de catás t rofe, 
calamidade ou epidemiológica.

Po d e m  c a n d i d a t a r - s e  o s 
empresários em nome individual 
e as empresas que tenham sede 
e estabelecimento no concelho há 
mais de 12 meses, tenham a sua 
situação contributiva regularizada 
perante a Autoridade Tributária e 
perante a Segurança Social, não 
tenham dívidas ao Município, não 
tenham beneficiado de qualquer 
auxílio estatal não reembolsável 
para o mesmo fim e tenham tido, no 
ano económico anterior, um volume 
de negócios inferior a 75.000,00€.

O apoio concedido terá natureza 
pontual, até ao limite de 1000,00€ 

(mil euros), cuja atribuição está 
condicionada à verificação dos 
critérios previstos no Artigo 4º do 
Regulamento do FMEE, volume de 
negócios, ponderação até 40% e 
número de postos de trabalho a 
manter, ponderação até 60%. 

O montante global a atribuir, de 
acordo com a dotação disponível 
no orçamento em vigor, é de 
20.000,00€.

Os apoios destinam-se a:

Apoio Pontual - Agregados 
familiares carenciados, em situação 
de emergência social grave, 
designadamente, em virtude de 
doença grave ou aguda, deficiência 

ou incapacidade, resultante de 
uma situação de catástrofe ou 
calamidade, ou outras devidamente 
fundamentadas.

Podem candidatar-se ao Apoio 
Pontual, os munícipes que reúnam 
as condições de acesso previstas 
no Artigo 18º (residam há pelo 
menos 12 meses no Município; 
não tenham beneficiado nos 
últimos 24 meses do presente 
apoio; forneçam os elementos 
de prova solicitados com vista à 
prova da situação de carência 
económica e não beneficiem 
de quaisquer apoio análogos, 
concedidos por outras entidades 
para os mesmos fins).

Apoio Temporário - Agregados 
f am i l i a r e s  em  s i t ua ção  de 
emergência social, que possuam 
um rendimento mensal que não 
seja superior a 1 IAS para o ano 
em curso, insuficiente para fazer 
face às suas despesas mensais 
fixas e obrigatórias.

Podem candidatar-se ao Apoio 
Temporário, os munícipes que 
reúnam as condições de acesso 
previstas no Artigo 11º (residam 
no município há pelo menos 12 
meses; não tenham beneficiado 
nos últimos 24 meses do presente 
apoio; os candidatos ou qualquer 
membro do agregado familiar 
não pode beneficiar de outros 
programas municipais de apoio 
social  ou de qualquer outro 
apoio para os mesmos fins; o 
rendimento mensal per capita 
disponível do agregado familiar 
não seja superior a 1 IAS para 
o ano em curso; não sejam 
devedores de quaisquer quantias 
ao Município, salvo se as mesmas 
se encontrarem em situação de 
resolução; o agregado familiar 
apresentar no ato de candidatura 
despesas mensais  iguais  ou 
superiores ao respetivo escalão 
(Escalão A até 127,25€; Escalão 
B entre 131,05€ e até 346,66€ 
e Escalão C entre 351,05€ e até 
438,81€). 

O apoio pontual a conceder 
var ia  consoan te  a  s i tuação 
socioeconómica de cada agregado 
familiar e será atribuído de acordo 
com os seguintes escalões:

Escalão A (rendimento per capita 
do agregado familiar até 100% do 
valor do IAS (até 438,81€) - uma 
prestação no valor de 1.500,00€.

Escalão B (rendimento per capita 
do agregado familiar até 150% do 
valor do IAS (até 658,21€) - uma 
prestação no valor de 1.000,00€.

O apoio temporário a conceder 
var ia  consoan te  a  s i tuação 
socioeconómica de cada agregado 
familiar e será atribuído de acordo 
com os seguintes escalões:

Escalão A (rendimentos per 
capi ta do agregado famil iar 
até 127,25€) - três prestações 
mensais de 250,00€ cada.

Escalão B (rendimentos per capita 
do agregado familiar entre 131,64€ 

e 346,66€) - três prestações mensais 
de 100,00€ cada.

Escalão C (rendimentos per 
capita do agregado famil iar 
entre €351,05 e €438,81) - três 
prestações mensais de 75,00€ 
cada.

O montante pago mensalmente 
a t i tulo de apoio temporário 
destina-se a comparticipar no 
pagamento da mensalidade da 
luz e gás, aquisição de géneros 
alimentícios, mensalidades de 
creche, despesas de habitação, 
p re s ta ções  a  en t i dades  de 
crédito à habitação, despesas 
de saúde e outras pertinentes, 
ficando o beneficiário obrigado a 
garantir o cumprimento das suas 
necessidades básicas, solicitando 
sempre fatura do bem ou despesa 
realizada, devendo conservar 
tais documentos pelo período de 
12 meses e apresentá-los aos 
serviços do Município sempre que 
tal lhe seja exigido, sob pena de 
cessação do apoio e restituição 
do montante indev idamente 
recebido.

O montante global a atribuir, de 
acordo com a dotação disponível 
no orçamento em vigor, é de 
10.000,00€.
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O Município de Marvão informa que se encontram a decorrer as candidaturas aos 
Fundos Municipais de Emergência Empresarial e de Emergência Social de Marvão, 
por um período de seis meses.

Fundo Municipal de Emergência 
Empresarial (FMEE) de Marvão

Fundo Municipal de Emergência 
Social (FMES) de Marvão


