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editorial

Esta época natalícia é, por exce-
lência, a altura do ano em que 
valores como a amizade, o com-
panheirismo, a família e a soli-
dariedade mais fazem sentido, 

levando-nos também a fazer uma introspeção 
sobre o ano que está a terminar e um balanço 
sobre os projetos que assumimos e sobre as 
metas que ainda nos falta alcançar. É um ciclo 
que se repete ano após ano e uma altura em 
que, normalmente, lançamos novos desafi os a 
nós próprios, procurando mais objectivos para 
acrescentarmos a esta nossa caminhada.
Em 2019 houve coisas boas e menos boas, 
mas orgulhamo-nos das nossas realizações 
e sobretudo de termos procurado, a cada dia 
que passou, fazer de Boticas um Concelho me-
lhor, mais justo e mais equilibrado, garantindo 
mais qualidade de vida para a nossa população 
e mantendo o nosso foco totalmente centrado 
na defesa das nossas gentes, do nosso conce-
lho e do nosso território, valorizando as poten-
cialidades da nossa terra, contribuindo para a 
criação de novas oportunidades e incentivando 
novas dinâmicas que sejam geradoras da cria-
ção de emprego e de bem estar social, fun-
damentais para continuarmos a desenvolver a 
nossa região e a estimular a fi xação da nossa 
população.
A nossa forma de estar e as linhas orientado-
ras que sempre defendemos na gestão do Mu-
nicípio têm permitido à Autarquia fazer mais 
e melhor, mantendo a sua situação fi nanceira 
estável e alvo de reconhecimento por parte de 
entidades externas e credíveis, que continuam 
a colocar Boticas como o Município mais
efi ciente do Distrito em termos fi nanceiros, 
ou seja, aquele que melhor gere os seus 
recursos e que melhor os aproveita. O 
sucesso desta política de rigor só é pos-
sível porque os investimentos são 
direccionados de acordo com as 
necessidades e prioridades mani-
festadas pela nossa população, 

sempre em sintonia com as Juntas de Fregue-
sia, procurando uma maior proximidade com 
os nossos Munícipes e lutando para resolver os 
seus problemas.
A nossa perspetiva para 2020 será a de re-
forçar ainda mais esta política de proximidade 
e esta gestão transparente, ouvindo a opinião 
dos nossos munícipes e procurando ir ao en-
contro das suas reais necessidades e preocu-
pações, pois só assim conseguiremos garantir 
uma gestão adequada à realidade do nosso 
Concelho e da nossa região, promovendo a co-
esão territorial.
Aproveito esta ocasião para desejar a todos 
um Santo e Feliz Natal e um ano de 2020 cheio 
de realizações e sobretudo muita saúde, ami-
zade e companheirismo.
Boas Festas para todos!

O Presidente da Câmara
Fernando Queiroga
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BOTICAS CONTINUA SER O MUNICÍPIO DO 
DISTRITO FINANCEIRAMENTE MAIS EFICIENTE

MÚSICA4 GESTÃO AUTÁRQUICA

CÂMARA MANTÉM IMI NA TAXA MÍNIMA E 
DEVOLVE IRS AOS MUNÍCIPES

Segundo os dados disponibiliza-
dos no Anuário Financeiro dos 
Município Portugueses e divul-

gados no dia 30 de outubro, Boticas 
foi, pelo quarto ano consecutivo, o 
município mais efi ciente em termos 
de gestão fi nanceira do Distrito de Vila 
Real no ano de 2018.
O Concelho de Boticas continua, assim, 
a ser o líder do ranking global dos mu-
nicípios com melhor pontuação global, 
a nível distrital.
Tendo em conta a pontuação obtida, 
Boticas ocupa a 43ª posição do ranking 
dos municípios portugueses de peque-

na dimensão (num total de 186), inte-
grado na lista dos 100 melhores classi-
fi cados globalmente.
Paralelamente, Boticas surge em 16º 
lugar entre a totalidade dos Municípios 
portugueses com menor índice de dí-
vida total.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, mostrou-se, mais uma vez, 
satisfeito com os resultados, referin-
do que “a posição alcançada é revela-
dora da rigorosa e ponderada gestão 
fi nanceira levada a cabo pela autar-
quia”.
“A preocupação do executivo passa por 

aplicar da melhor forma os recursos fi -
nanceiros disponíveis, implementando 
medidas ajustadas com a realidade do 
Concelho e que vão de encontro às ne-
cessidades e anseios dos nossos muní-
cipes”, destacou o autarca.
Recorde-se que o Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses é um estu-
do desenvolvido e da responsabilidade 
da Ordem dos Contabilistas Certifi ca-
dos.
Este estudo faz uma análise económica 
e fi nanceira das contas dos 308 muni-
cípios portugueses relativas ao exercí-
cio económico de cada ano.

Sob proposta do executivo mu-
nicipal, liderado por Fernando 
Queiroga, a Assembleia Mu-

nicipal aprovou a fi xação da partici-
pação variável do Imposto sobre os 
Rendimentos das Pessoas Singulares 
(IRS), para o ano de 2020 e de fi xa-
ção e redução da taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), rela-
tivo a 2019.
Assim, e à semelhança dos anos 
anteriores, a autarquia botiquense 
vai abdicar da percentagem de 5% 
do IRS a que tem direito, em 2020, 
em prol dos munícipes e manter a 
taxa correspondente ao IMI de 2019 
no valor mínimo permitido por lei 
(0,3%), garantindo ainda reduções 
fi xas para os agregados familiares 
com dependentes a cargo.
Desta forma, uma família com um 
fi lho dependente benefi ciará de uma 

dedução de 20€, com dois depen-
dentes a taxa diminui 40€ e com três 
ou mais dependentes a redução é de 
70€ por agregado.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, destacou “a forma como 
o executivo continua a ter como eixo 
prioritário de atuação os apoios so-

ciais e a implementação de medidas 
que vão de encontro às necessida-
des das famílias”, acrescentando que 
“a fi xação de população e a criação 
de mais emprego no nosso Concelho 
só se torna possível se tivermos em 
linha de conta o bem-estar geral dos 
nossos munícipes”.
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CENTRO DE OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DO 
BARROSO PRATICAMENTE CONCLUÍDO

5OBRAS

Centro de Observação da Natu-
reza do Barroso praticamente 
concluído

Os trabalhos de criação do Centro de 
Observação da Natureza do Barroso, 
localizado no Boticas Parque – Natu-
reza e Biodiversidade, estão pratica-
mente concluídos.
A obra contempla a construção de 
balneários, junto à área infantil do 
Boticas Parque, um percurso de ar-
borismo, um novo tanque de trutas 
e a limpeza e requalifi cação de uma 
parte do canal de drenagem de água 
do posto aquícola.
Além disso, o investimento abrange 
também a recuperação da represa 
situada no rio Beça, permitindo a cir-
culação a pé entre as duas margens, 
a construção de um abrigo pré-fa-
bricado para observação de aves, 
o prolongamento dos passadiços 
em madeira e, ainda, a marcação e 
identifi cação, através de sinalética 
adequada e certifi cada, de trilhos.  
A concretização do Centro de Ob-

Prosseguem a bom ritmo as 
obras de reabilitação levadas 
a cabo pela Câmara de Boticas 

no antigo edifício da sede da Coope-
rativa da Batata, futuras instalações 
do Espaço Intergerações e Casa das 
Associações. 
Este edifício, com grande potencial 
estrutural e localizado numa das 
principais entradas da vila de Bo-
ticas, junto à EN312, pretende ser 
uma plataforma de apoio social e 
cultural que promova, por um lado, 
a dinamização de diversas iniciativas 
destinadas a diferentes faixas etárias 
e, por outro, ser um espaço onde as 
coletividades do Concelho se podem 
concentrar e desenvolver atividades 
de cariz associativo direcionadas 
para a comunidade local.
Além da requalifi cação do interior 
do edifício, também a área exterior 

servação da Natureza do Barroso 
vai contribuir para a dinamização e 
valorização do património natural, 
cultural e paisagístico do Concelho 
de Boticas, bem como para a divul-
gação dos recursos endógenos exis-
tentes neste território, classifi cado 
como Património Agrícola Mundial.
Este investimento resultou da apro-
vação de uma candidatura subme-

tida pelo Município de Boticas, no 
âmbito do aviso NORTE-28-2018-
04-Estrategias de Efi ciência Coletiva 
PROVERE – Projetos Âncora, com 
um investimento total elegível de 
317.647,00€ e uma comparticipação 
FEDER de 269.999,95€, correspon-
dente a uma taxa de cofi nanciamen-
to de 85% do custo total elegível da 
operação. 

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO INTERGERAÇÕES 
E CASA DAS ASSOCIAÇÕES

está a ser alvo de uma intervenção 
que visa a criação de uma zona ver-
de estruturada de forma a albergar 
eventos culturais e recreativos ao ar 
livre. 
A execução desta obra decorre no 
âmbito da candidatura n.º NORTE-16
-2016-16- Reabilitação Urbana, EIXO 
PRIORITÁRIO 4 - Qualidade Ambien-

tal, OT6, com o objetivo principal 
de preservar e proteger o ambien-
te e promover a utilização efi ciente 
dos recursos. Tem um investimen-
to total elegível de 1.056.411,00€ 
e uma comparticipação FEDER de 
897.949,35€, correspondente a uma 
taxa de cofi nanciamento de 85% do 
custo total elegível da operação.
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POSTOS DE OBSERVAÇÃO PARA 
VALORIZAÇÃO DO SÍTIO GIAHS

No seguimento da classifi cação 
da região do Barroso, consti-
tuída pelos Concelhos de Bo-

ticas e Montalegre, como Património 
Agrícola Mundial pela FAO e no sentido 
de materializar o plano de ação defi -
nido no processo de classifi cação, o 
Município de Boticas apresentou uma 
candidatura, designada “Valorização 
do Património Paisagístico do Barro-
so - Território GIAHS” - PDR2020-10
.2.1.6-FEADER-049892, no âmbito do 
PDR2020 – Programa de Desenvolvi-
mento Rural 2020, Medida 10.2.1.6 
– Renovação de Aldeias, enquadrada 
no aviso N.º002/ADRAT/10216/2018, 
tendo sido aprovada com um inves-
timento total elegível de 75.464,00€ 
e uma comparticipação FEADER de 
37.732,01€, correspondente a uma 
taxa de cofi nanciamento de 50% do 
custo total elegível da operação.
No âmbito deste projeto serão reali-
ziadas um conjunto de intervenções 
em diversos pontos estratégicos do 
Concelho, destinadas à criação de 

uma rede de observatórios com vista 
à valorização do património natural, a 
construção de infraestruturas de apoio 
à observação da paisagem e, ainda, a 
colocação de painéis informativos de 
entrada no território GIAHS (Globally 
Important Agricultural Heritage Sys-
tems) nos três principais acessos ao 
Concelho de Boticas.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, refere que “este investi-

mento vai contribuir para promover e 
divulgar este território, o primeiro do 
país a ser classifi cado como patrimó-
nio paisagístico e agrícola mundial, 
permitindo que todos aqueles que nos 
visitam possam apreciar as belas pai-
sagens existentes nesta região”, acres-
centando que “é fundamental que se 
valorize e que se criem medidas de in-
vestimento ajustadas especifi camente 
a este território e à sua preservação”.

ESCAVAÇÕES 
NO CASTRO DO 

LESENHO

Um grupo de alunos do curso de 
Arqueologia da Universidade 
do Minho (UM) realizou escava-

ções arqueológicas no Castro do Outei-
ro do Lesenho, na freguesia de Vilar e 
Viveiro, em Boticas.
Os trabalhos decorreram sob a orien-
tação de responsáveis da Unidade de 
Arqueologia da UM e no âmbito do 
protocolo de cooperação estabelecido 
entre o Município de Boticas e aquela 
instituição de Ensino Superior.
O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Queiroga, fez questão de vi-
sitar o local das escavações e acompa-
nhar “in loco” o trabalho desenvolvido 
pelos arqueólogos.
A parceria entre as duas entidades 
tem vindo a revelar-se um importante 
contributo para a valorização, divulga-

ção e conhecimento mais aprofundado 
sobre o vasto património arqueológico 
existente um pouco por todo o Conce-
lho de Boticas.
Fernando Queiroga sublinha que “estes 
trabalhos têm permitido por a desco-
berto um importante legado histórico 
do Concelho, que conta com um riquís-
simo património ao nível da arqueolo-
gia castreja. Aliás, o Guerreiro Calaico, 
encontrado precisamente no Castro de 

Lesenho, é mesmo o expoente máximo 
da arqueologia portuguesa, ocupando 
um lugar de destaque no Museu Nacio-
nal de Arqueologia, em Lisboa. Conhe-
cemos a riqueza do nosso património 
e progressivamente temos vindo a tra-
balhar na sua redescoberta e na sua 
preservação, para o dar a conhecer às 
gerações futuras. É um trabalho que 
não pára, porque há ainda muito para 
descobrir”.
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INAUGURAÇÃO DA CASA 
MORTUÁRIA DE CODESSOSO

Realizou-se no dia 14 de agosto 
a inauguração do Centro de Ati-
vidades do Couto de Dornelas, 

cerimónia que contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Queiroga, dos vereadores 
Guilherme Pires e Hélio Martins e do 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Dornelas, Paulo Sanches.
Fernando Queiroga referiu que “a cria-
ção deste espaço de convívio e lazer 

Decorreu no dia 9 de agosto, 
integrada nas festividades em 
honra de S. Lourenço e Nossa 

Senhora de Guadalupe, a inauguração 
da Casa Mortuária de Codessoso, que 
contou com a presença do Presidente 
da Câmara de Boticas, Fernando Quei-
roga, dos vereadores Hélio Martins e 
Célia Carneiro e do Presidente da Junta 
de Freguesia de Codessoso, Curros e 
Fiães do Tâmega, Camilo Pires.
Aproveitando a ocasião, o Presidente 
da Câmara dirigiu os seus cumprimen-
tos a todos os conterrâneos que nesta 
altura do ano se encontravam no Con-

celho. A propósito da obra ora inau-
gurada, Fernando Queiroga sublinhou 
que “é uma necessidade que muita 
falta faz numa aldeia, garantindo uma 
maior dignidade no último momento 
das pessoas”, referindo, no entanto, 
que espera que “não seja utilizada du-
rante muito tempo”.
O rito de bênção do edifício foi reali-
zado pelo pároco da freguesia, Padre 
Domingos Teixeira dos Santos.
Finda a inauguração teve lugar na sede 
da Associação Cultural e Recreativa de 
Codessoso e Secerigo, um lanche-con-
vívio aberto a toda a população.

INAUGURAÇÃO 
DO CENTRO DE 

ATIVIDADES 
DE DORNELAS

A Câmara Municipal de Boticas 
procedeu durante o verão à 
requalifi cação do parque infan-

til do Noro, localizado no Jardim do 
Ribeiro do Fontão, através da substi-
tuição do pavimento e da instalação 
de novos equipamentos recreativos 
e lúdicos, nomeadamente, uma torre 
de atividades, representando duas 
colmeias, estrutura temática em for-
ma de abelha, carrosséis, balancés e 
baloiços.  
Com a concretização desta obra, a 
autarquia pretendeu dotar o espaço 
de caraterísticas contemporâneas, 
tornando-o mais apelativo e adequado 
às necessidades dos seus utilizadores.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, acredita que “estas inter-
venções vão criar outras funcionalida-
des e melhores condições para pro-
mover a convivência intergeracional”.

REQUALIFICAÇÃO 
DO PARQUE DO 
NORO

é fundamental para que se promova 
o associativismo e a confraternização 
entre a comunidade, o que permi-
te amenizar o isolamento dos nossos 
munícipes, principalmente, dos mais 
idosos”.

À margem da inauguração decorreu 
também a bênção das obras de am-
pliação do cemitério local, sendo que 
o rito da bênção foi levado a cabo pelo 
pároco da aldeia, Monsenhor Silvério 
Guimarães.
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MEL DE BARROSO
A CAPOLIB conta com 170 
apicultores associados, que 
têm mais de 24 mil colmeias 
espalhadas pelos concelhos de 
Boticas, Montalegre, Chaves, 
Vila Pouca de Aguiar e parte de 
Murça.

CARNE BARROSÃ
Existem mais de 300 produtores 
de carne barrosã espalhados por 
21 concelhos de quatro distritos 
do Norte. Ao todo, são cerca de 
7500 cabeças que se distribuem 
sobretudo pelo Barroso e Minho.

Decorreu no Pavilhão Multiu-
sos de Boticas um curso pós-
laboral para ativos/emprega-

dos de Cozinha Criativa, lecionado 
pelo Chef Leonel Fernandes, ex-con-
corrente do programa Masterchef 
Portugal.
O curso teve a duração de 25 horas 
e contou com a participação de mais 
de 40 formandos que tiveram aqui 
a oportunidade ideal para conhece-
rem novas técnicas e processos de 
confeção alimentar, com recurso a 
equipamentos e utensílios inovado-
res, tendências culinárias e, ainda, 

CÂMARA PROMOVEU CURSO DE 
COZINHA CRIATIVA

CARNE BARROSÃ E MEL DE BARROSO 
NOVAMENTE GALARDOADOS

Pelo quarto ano consecutivo, a 
Carne Barrosã e o Mel de Bar-
roso, dois produtos com Deno-

minação de Origem Protegida (DOP) e 
cuja gestão e comercialização estão a 
cargo da Cooperativa Agrícola de Bo-
ticas (CAPOLIB), foram distinguidos 
com três estrelas, no concurso “Great 
Taste” 2019, onde estiveram a concur-
so alguns dos produtos portugueses de 
maior qualidade.
À semelhança do que aconteceu nos 
anos anteriores, os produtos barrosões 
voltaram a surpreender os jurados 
pelo excelente sabor e qualidade, mo-
tivos pelos quais foram reconhecidos 
com medalhas de três estrelas, que é 
sinónimo de produto de excelência e 
requinte.
Estas distinções foram atribuídas após 
os produtos terem sido sujeitos a uma 
rigorosa avaliação, encetada por um 
júri constituído por vários especialis-
tas, que analisaram as qualidades de 
cada produto, através da realização de 
provas cegas.
Também em 2019, a Carne Barrosã 
foi novamente premiada com a meda-
lha de ouro no Concurso Nacional de 
Carnes Tradicionais Portuguesas com 
Nomes Qualifi cados, sendo o Mel de 
Barroso galardoado com a medalha de 

bronze no Concurso Nacional de Méis, 
eventos que decorreram no passado 
mês de junho, no CNEMA – Centro Na-
cional de Exposições, em Santarém, 
por ocasião da Feira Nacional de Agri-
cultura.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, demonstrou a sua 
satisfação e orgulho por, mais uma 
vez, “os produtos do Concelho de Bo-
ticas serem distinguidos com prémios 
tão importantes, que demonstram a 
qualidade e valor daquilo que por cá se 
produz, dando ainda mais força a este 
território classifi cado como Património 
Agrícola Mundial, sendo demonstra-
tivos do potencial do Concelho re de 
toda a região em termos produtivos”.
“Estas distinções são também um reco-
nhecimento para os produtores e asso-
ciações que se dedicam e contribuem 
para a preservação e desenvolvimento 

do setor agropecuário no nosso Conce-
lho e na região, procurando diversifi car 
as fontes de rendimento”, acrescentou 
o autarca.

reconhecer a importância da estética 
na decoração  e apresentação e dos 
diferentes produtos da gastronomia 
local.
A iniciativa foi organizada pela Câ-
mara Municipal, através do Gabi-

nete de Inserção Profi ssional (GIP) 
de Boticas, em parceria com a Mais 
Boticas - Associação Empresarial Bo-
tiquense e com o Centro de Empre-
go e Formação Profi ssional do Alto 
Tâmega.
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O Auditório Municipal acolheu, no 
dia 6 de setembro, o seminário 
“Viver na Ruralidade – Ajus-

tamento e Diversifi cação na Floresta”, 
organizado pela Cooperativa Agrícola 
de Boticas (CAPOLIB), com o apoio do 
Município de Boticas.
O colóquio, que contou com a partici-
pação de cerca de uma centena e meia 
de agricultores e criadores de gado, 
bem como responsáveis de conselhos 
diretivos dos baldios do Concelho de 
Boticas, teve como temáticas o mun-
do rural e os setores agropecuário e 
fl orestal. Foi apresentado o programa 
das “cabras sapadoras da pastorícia na 
defesa da fl oresta contra incêndios” e 
destacada a constituição e dinamiza-
ção dos Agrupamentos de Baldios, no-
meadamente o agrupamento do Con-
celho de Boticas.
Durante o seminário foram ainda as-
sinados protocolos de cooperação de 
defesa e preservação da fl oresta do 
Barroso entre a CAPOLIB e quatro en-
tidades: a Forestis – Associação Flo-
restal de Portugal, Município de Boti-
cas, Gestores de Baldios do Concelho 
de Boticas e Produtores Pecuários de 

CAPOLIB PROMOVEU 
SEMINÁRIO SOBRE A RURALIDADE

Pequenos Ruminantes.
A sessão de encerramento contou com 
a presença do Presidente da CAPOLIB, 
Albano Álvares, do Presidente da Fo-
restis, Luís Braga Cruz, do Presidente 
da Câmara de Boticas, Fernando Quei-
roga, e do Secretário de Estado das 
Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Miguel Freitas.
Albano Álvares destacou “o empenho 
das diversas entidades em contribuir 
para o desenvolvimento e para uma 

boa gestão fl orestal deste território”.
Por sua vez, Fernando Queiroga referiu 
que “foi dado um passo importante na 
valorização e preservação da riqueza 
natural do Barroso, distinguida como 
Património Agrícola Mundial”.
Por último, Miguel Freitas afi rmou que 
“o interior do país necessita de mais 
investimento e apoios comunitários”, 
ressalvando que “esta é uma medida 
urgente e necessária para os territó-
rios rurais”.

XXV 
CONCURSO 
PECUÁRIO 

DE RAÇA 
BARROSÃ

Realizou-se no dia 13 de agosto, 
no Largo da Feira, a 25º edição 
do Concurso Pecuário de Gado 

Bovino de Raça Barrosã, evento pro-
movido pela Câmara Municipal em co-
laboração com a Cooperativa Agrícola 
de Boticas (CAPOLIB) e com a Confra-
ria Gastronómica da Carne Barrosã.
A iniciativa, inserida no programa das 
Festas do Concelho, em honra de Nos-
sa Senhora da Livração e que decor-
reu em simultâneo com a Feira Franca, 

contou com a participação de cerca de 
meia centena de exemplares de raça 
barrosã, divididos por seis classes, que 
foram cuidadosamente avaliados por 
um júri.
O concurso teve como objetivo princi-
pal contribuir para o desenvolvimento, 
promoção e divulgação da raça e car-
ne barrosã, uma das mais importantes 
espécies bovinas nacionais e detentora 
de denominação de origem protegida 
(DOP) e, simultaneamente, fomentar o 
crescimento do setor agropecuário.
O Presidente do Município de Boti-
cas, Fernando Queiroga, acredita que 
“o concurso pecuário é uma excelen-
te forma e oportunidade de promover 
esta imponente espécie autóctone, tão 
caraterística da nossa região e incen-
tivar as atividades relacionadas com a 
agricultura e o mundo rural”.
“Cada vez mais se justifi ca a aposta 
na agricultura e pecuária, não apenas 

pela componente de preservação desta 
raça, mas sobretudo pelo incentivo à 
criação do próprio emprego e à fi xa-
ção de população no nosso Concelho”, 
acrescentou o autarca.
No fi nal da competição realizou-se a 
habitual entrega de troféus aos melho-
res exemplares desta raça autóctone, 
sendo que os primeiros classifi cados de 
cada classe receberam ainda prémios 
pecuniários, que se pretende sirvam 
de incentivo à preservação e produção 
de gado bovino de raça barrosã.



10

INAUGURAÇÃO DAS INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO OBRAS DE RESTAURO 
DA IGREJA DE COVAS DO BARROSODA IGREJA DE COVAS DO BARROSO

PATRIMÓNIO

Decorreu no dia 3 de julho a 
inauguração das obras de res-
tauro e conservação da Igreja 

Paroquial de Santa Maria de Covas do 
Barroso.
A cerimónia contou, entre outros, com 
a presença do Presidente da Câma-
ra de Boticas, Fernando Queiroga, do 
Diretor da Direção Regional de Cultu-
ra do Norte (DRCN), António Ponte, 
do Presidente da Fundação Iberdrola, 
Fernando Sánchez, do Presidente da 
Comissão da Fábrica da Igreja, Mon-
senhor Silvério Guimarães, e da Presi-
dente da Junta de Freguesia de Covas 
do Barroso, Lúcia Dias Mó.
O edifício do século XIII está classifi -
cado como Imóvel de Interesse Público 
e foi alvo de uma intervenção interior, 
com incidência no restauro e preserva-
ção das pinturas murais e do teto, bem 
como a recuperação do Coro Alto.
As obras decorreram no âmbito do Pro-
tocolo de execução do Plano Românico 
Atlântico 2015-2018, com o apoio da 
Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Fundação Iberdrola e do Mu-
nicípio de Boticas e permitiram, por 
um lado, realçar os traços originais do 
imóvel e, por outro, valorizar a sua ri-
queza cultural.

O Diretor da DRCN, António Ponte, re-
feriu que “as obras realizadas foram 
possíveis graças ao interesse demons-
trado por várias entidades em res-
taurar e valorizar este monumento”, 
destacando “a disponibilidade e impor-
tante contributo fi nanceiro da autar-
quia na execução desta intervenção”.
Já o Monsenhor Silvério Guimarães, 
Presidente da Comissão da Fábrica da 
Igreja, demonstrou a sua satisfação 
por presenciar este momento.
“Confesso que este dia é para mim 
motivo de redobrada alegria porque 
se trata da exaltação pública, solene 
e ofi cial dos trabalhos realizados nesta 
igreja. A obra esta feita e posso afi r-
mar que esta vai ser a maior recorda-
ção da minha passagem por esta terra 
como pároco”, disse o monsenhor.
Por sua vez, o Presidente da Fundação 
Iberdrola, Fernando Sánchez, afi rmou 
que “a Iberdrola, enquanto empresa 
do setor elétrico, tem como propósito 
o de melhorar as condições de vida dos 
cidadãos e como marco de atuação o 
desenvolvimento sustentável, no qual 
se inclui a preservação do património 
artístico e cultural das populações. A 
intervenção nesta igreja é um magnífi -
co exemplo do que se pode fazer para 

melhorar as condições de um monu-
mento e, simultaneamente, ajudar as 
povos rurais”. 
Por último, o Presidente da Câmara de 
Boticas, Fernando Queiroga, destacou 
a obra feita, referindo que “com a con-
cretização desta intervenção na igreja 
de Covas do Barroso são dados dois 
sinais evidentes de que a autarquia se 
preocupa com a preservação do patri-
mónio cultural, pois esta obra teve um 
investimento considerável e valoriza a 
história e o legado deixado pelos nos-
sos antepassados”.
O autarca aproveitou ainda a ocasião 
para “sensibilizar as entidades rela-
tivamente ao facto de o Concelho de 
Boticas ter muito património arquitetó-
nico e cultural que justifi ca ter o apoio 
dos organismos ofi ciais na sua preser-
vação, conservação e valorização ”.
Recorde-se que o Plano Românico 
Atlântico é um projeto que envolve o 
Ministério da Cultura de Portugal, a 
Junta de Castilla e León e a Fundação 
Iberdrola e que contempla o restauro 
e manutenção do património de arte 
românica existente em Portugal e Es-
panha, nomeadamente monumentos 
situados nas proximidades dos rios 
Douro e Tâmega.
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HOMENAGEM DO RANCHO DE 

BEÇA AOS SEUS FUNDADORES

11ASSOCIAÇÕES

O Rancho Folclórico do Centro 
Cultural e Recreativo de Beça, 
um dos grandes embaixadores 

da etnografi a e do folclore do Conce-
lho, promoveu, no dia 10 de agosto, 
um convívio que pretendeu homena-
gear todos aqueles que contribuíram e 
colaboraram com esta coletividade ao 
longo dos seus 38 anos de existência, 
nomeadamente Ilda do Céu Ferreira 
de Matos (carinhosamente conhecida 
como Tia Ilda), a grande impulsiona-
dora da criação do Rancho de Beça.
A festa teve início com a realização 
de uma missa, na Igreja de Nª Sr.ª 
da Apresentação, presidida pelo Padre 
Domingos Teixeira dos Santos, coad-
juvado pelo Padre Pedro Rei, natural 
de Beça e antigo membro do rancho, 
e pelo Padre António Joaquim, antigo 
pároco da aldeia.
Marcaram presença na iniciativa atu-
ais e antigos membros do rancho, bem 

20º ANIVERSÁRIO 
DA ASSOCIAÇÃO 
DE SAPIÃOS

A Associação Cultural, Recrea-
tiva e Desportiva da Serra do 
Leiranco – Sapiãos, comemo-

rou, no dia 10 de agosto, o seu 20º 
aniversário.
A data foi assinalada com a realização 
de um lanche-convívio, na sede da 
associação, no qual marcaram presen-
ça o Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Queiroga, e os vereado-
res Hélio Martins e Célia Carneiro, 
bem como o Presidente da Junta de 
Freguesia de Sapiãos, Miguel Duque 
Couto.
O autarca felicitou a associação por 
mais um aniversário e referiu que “o 
papel desempenhado pelas associa-
ções e coletividades do Concelho é 
fundamental para que se perpetue 
no tempo uma das nossas maiores 
riquezas, o nosso património cultural”, 
apontando a Associação de Sapiãos 
como “um exemplo a seguir, não só 
pela longevidade da associação mas 
sobretudo pela dinâmica que tem 
evidenciado ao longo dos anos e pela 
forma como tão bem tem represen-
tado o concelho de Boticas e as suas 
tradições”.

INAUGURAÇÃO 
DA SEDE DA 

ASSOCIAÇÃO 
DE VIVEIRO

O Presidente da Câmara Munici-
pal, Fernando Queiroga, acom-
panhado pelo Vice-presidente 

Guilherme Pires e pelo Presidente da 

como diversas entidades convidadas, 
entre as quais, o Presidente da Câ-
mara de Boticas, Fernando Queiroga, 
o Presidente da Assembleia Municipal, 
Fernando Campos, e o Presidente da 
Junta de Beça, Daniel Dias, bem como 
o ex-vereador do Município, António 
Penedos, também ele um dos grandes 
impulsionadores do rancho de Beça.
Fernando Queiroga enalteceu “a bonita 
homenagem feita à Dª Ilda de Matos, 
uma das responsáveis pela criação do 
rancho e uma pessoa muito querida 
por todos”.
O autarca destacou ainda “a dedicação 
e empenhamento desta coletividade 
em manter vivas as tradições, usos e 
costumes do nosso Concelho e divul-
gá-las pelo mundo fora”.
Após a celebração eucarística decorreu 
na sede da Associação do Centro Cul-
tural e Recreativo de Beça um lanche-
convívio.

Junta de Freguesia de Vilar e Vivei-
ro, José Rua Dias, marcou presença, 
no dia 21 de julho, na inauguração da 
sede da recém-criada Associação Cul-
tural e Recreativa de Viveiro.
O autarca felicitou os responsáveis da 
Associação Cultural e Recreativa pela 
criação da mesma e por disponibiliza-
rem à comunidade local um novo es-
paço de de lazer que permitirá o conví-
vio entre todos.
Fernando Queiroga referiu ainda que 
“é fundamental que se promova o as-

sociativismo no Concelho e se fomente 
a confraternização entre os munícipes, 
nomeadamente, os mais idosos”.
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PROJETO “DAR VIDA AOS ANOS 
ENVELHECENDO” VISITOU PÓVOA DE VARZIM

Cerca de 200 participantes da 
iniciativa “Dar Vida aos Anos 
Envelhecendo”, visitaram, no 

dia 9 de outubro, a Póvoa de Varzim, 
num passeio organizado pelo Municí-
pio de Boticas, no âmbito deste projeto 
social.
A comitiva botiquense, liderada pelo 
Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, teve como primeiro pon-
to de paragem o Auditório da Lota, 
junto ao Casino da Póvoa, local onde 
foi recebida pela Vereadora da Coe-
são Social do Município da Póvoa de 
Varzim, Andrea Silva, pelo Presidente 
da União de Freguesias de Póvoa de 

Varzim, Beiriz e Argivai, Ricardo Silva, 
e por Armindo Ferreira, da autarquia 
poveira.
A sessão de boas-vindas foi marcada 
pela oferta de uma réplica da poveira, 
símbolo da cidade, ao Presidente do 
Município de Boticas, Fernando Quei-
roga, sendo que o restante grupo foi 
brindado com rabanadas poveiras e 
sardinhas em conserva, dois produtos 
típicos da Póvoa de Varzim.
De seguida, os idosos aproveitaram 
para conhecer um pouco a cidade e 
dar um passeio pela marginal, acom-
panhados por Fernando Queiroga e por 
responsáveis das Juntas de Freguesia 

das oito localidades abrangidas pelo 
projeto (Ardãos, Nogueira, Bobadela, 
Granja, Sapiãos, Pinho, Vilar e Vivei-
ro).
Terminado o passeio, foi tempo de re-
por energias num almoço servido num 
restaurante da cidade. A tarde de con-
vívio prosseguiu com muita música e 
animação entre todos os participan-
tes.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, aproveitou para 
agradecer e dirigir umas palavras de 
apreço aos idosos, por participarem 
em mais uma atividade levada a cabo 
pela autarquia.
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Foram cerca de 2.000 os idosos 
que participaram nesta iniciativa, 
que já se realiza há 21 anos 
consecutivos, sempre em clima de 
alegria, festa e convívio.
Um dia para reviver amigos e uma 
homenagem aos mais idosos.

Cumprindo aquela que é já uma 
longa tradição, realizou-se no 
dia 23 de junho a 21ª edição do 

Encontro do Idoso, iniciativa organiza-
da pela Câmara Municipal em colabora-
ção com a Santa Casa da Misericórdia, 
Delegação de Boticas da Cruz Verme-
lha Portuguesa, Bombeiros Voluntários 
de Boticas e Agrupamento de Escutei-
ros de Boticas.
O encontro reuniu, no Pavilhão Multiu-
sos, cerca de 2000 participantes, en-
tre os quais idosos oriundos das várias 
localidades do Concelho, utentes da 
Santa Casa Misericórdia de Boticas e 
do CADAT.
À semelhança do que tem vindo a 
acontecer nos últimos anos, o dia de 
festa dedicado aos mais velhos do 
Concelho teve início com a habitual re-
ceção no Pavilhão Multiusos, à qual se 
seguiu a celebração da Eucaristia, pre-
sidida pelo Padre Domingos Teixeira, 
coadjuvado pelo Monsenhor Silvério 
Guimarães.
Finda a Santa Missa teve a palavra o 
Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Boticas, Fernando Campos, que 
destacou “a vontade expressa do Mu-

nicípio em dar continuidade aquele que 
é um dos maiores eventos realizados 
no Concelho de Boticas pelo simbolis-
mo que acarreta”, deixando também 
“um agradecimento especial a todos os 
idosos do Concelho pela recetividade e 
carinho com que participaram neste 
encontro”.
Por sua vez, o Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Queiroga, agrade-
ceu a colaboração da Santa Casa da 
Misericórdia e das entidades envol-
vidas nesta iniciativa, aproveitando o 
momento para deixar uma saudação 
especial a todos os participantes.
“Quero deixar uma palavra de carinho 
e agradecimento a todos os idosos 
por estarem presentes neste encon-
tro. Este é, sem dúvida, um dia muito 
importante para mim, porque tenho a 
oportunidade de estar com cada um de 
vocês e retribuir o carinho que me dão 
ao longo de todo o ano. É um dia de 
reencontros e confraternização, é re-
confortante ver-vos desfrutar do vos-
so dia com tanta alegria e satisfação”, 
disse o autarca.
Fernando Queiroga reafi rmou ainda 
que “o executivo camarário continua a 

ter como prioridade a vertente social, 
de apoio às famílias e, sobretudo, aos 
idosos, como sinal de reconhecimento 
pela dedicação que sempre tiveram ao 
Concelho”.
Enquanto decorreu o almoço-convívio, 
o Presidente da Câmara fez questão de 
cumprimentar e entregar a cada um 
dos participantes uma pequena lem-
brança, sendo retribuído pelos idosos 
com palavras de carinho e amizade.
A tarde de festa prosseguiu com as 
atuações do Rancho Folclórico de Beça, 
do Grupo de Cantares da Associação 
Cultural, Recreativa e Desportiva da 
Serra do Leiranco – Sapiãos e do Ran-
cho Folclórico de Santa Maria de Covas 
do Barroso, que abrilhantaram mais 
uma edição do Encontro do Idoso do 
Concelho de Boticas.

XXI ENCONTRO DO IDOSOXXI ENCONTRO DO IDOSO
DO CONCELHO DE BOTICASDO CONCELHO DE BOTICAS

13POLÍTICAS DE FAMÍLIA
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BOTICAS É AUTARQUIA FAMILIARMENTE 
RESPONSÁVEL PELO 6º ANO CONSECUTIVO

POLÍTICAS DE FAMÍLIA

Realizou-se no dia 27 de novem-
bro, no Auditório da Fundação 
para os Estudos e Formação 

nas Autarquias Locais (FEFAL), em 
Coimbra, a cerimónia de entrega da 
“Bandeira Verde”, representativa do 
título de “Autarquia + Familiarmente 
Responsável”, ato que contou com a 
presença do Secretário de Estado da 
Descentralização e Administração Lo-
cal, Jorge Botelho.
O Município de Boticas foi, pelo sex-
to ano consecutivo, reconhecido como 
uma das autarquias que desenvolve e 
implementa políticas de apoio às famí-
lias em áreas como maternidade e pa-
ternidade, educação, habitação, trans-
portes, saúde, entre outras.
A receber a “Bandeira Verde com Pal-
ma”, insígnia atribuída às autarquias 
que conseguem manter as políticas de 
apoio às famílias durante três ou mais 
anos sucessivos, esteve o Vice-Presi-

dente da Câmara, Guilherme Pires.
Recorde-se que o título de “Autarquia 
+ Familiarmente Responsável” é atri-
buído pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis, uma ini-

A Associação Sonho de Menino, 
criada em parceria com várias 
coletividades francesas, três 

empresários lusodescendentes e um 
português, proporcionou, no dia 5 de 
Julho, no Aeródromo de Chaves, um 
batismo de voo a cerca de 350 jovens 
e adultos com necessidades especiais 
de instituições do Alto Tâmega.
A iniciativa, que contou com o apoio 
dos Municípios de Boticas e Chaves e 
que foi apadrinhada pelo apresentador 
Fernando Mendes e pelo cantor Tony 
Carreira, permitiu que os participantes 
pudessem, muitos deles pela primeira 
vez, andar de avioneta e desfrutar de 
uma experiência única e inesquecível. 
No que concerne a Boticas, o batismo 
de voo contou com a participação de 
cerca de duas dezenas de jovens.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, acompanhou a 
iniciativa e destacou “o gesto de cari-
nho que a Associação Sonho de Meni-

no teve para com as crianças e jovens 
do Alto Tâmega, proporcionando-lhes 
este dia único”.
O autarca disse ainda que “não há 
nada mais reconfortante do que ver os 
nossos munícipes felizes. De certeza 

BATISMO DE VOO DE JOVENS E ADULTOS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

ciativa da Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas que visa analisar, 
avaliar, distinguir e divulgar os municí-
pios com as melhores práticas em ma-
téria de responsabilidade familiar.

que vão recordar este dia para o resto 
das suas vidas”.
Além da viagem de avião, os partici-
pantes ainda usufruíram de um espaço 
de diversão, com muita animação, mú-
sica, pinturas faciais e jogos didáticos. 
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CÂMARA OFERECEU FICHAS DE TRABALHO 
AOS ALUNOS DO CONCELHO

Coincidindo com o arranque do 
Ano Letivo 2019/2020, o Pre-
sidente da Câmara de Boticas, 

Fernando Queiroga, procedeu, no dia 
16 de Setembro, à entrega dos cader-
nos de atividades (mais conhecidos 
como cadernos de fi chas) a todos os 
alunos que frequentam os diferentes 
graus de ensino no concelho (1º, 2º e 
3º ciclos).
O Município de Boticas foi pioneiro na 
oferta dos manuais escolares aos alu-
nos do 1º ciclo, iniciativa que teve lu-
gar pela primeira vez no ano lectivo de 
1998/1999 (há já 20 anos) e que se 
manteve desde então durante todos os 
anos. Com a progressiva gratuitidade 
dos manuais escolares por parte do 
Ministério da Educação, que este ano 
letivo foi alargada a toda a escolarida-
de obrigatória da rede de ensino pú-
blico, o Município de Boticas manteve 
as suas políticas de apoio à Educação 
oferecendo os cadernos de atividades 
a todos os graus de ensino, uma me-
dida que, nas palavras do Presidente 
da Câmara, “permite minimizar os en-

cargos que os pais têm com a Educa-
ção das crianças e jovens, contribuin-
do, em simultâneo, para o princípio da 
igualdade de oportunidades e para o 
combate ao insucesso e abandono es-
colar precoce”.
Fernando Queiroga sublinha ainda que 
“a Educação continuará a ser uma 
prioridade da Câmara de Boticas, que 

À semelhança dos últimos anos, a 
Câmara de Boticas promoveu, 
nos meses de julho e agosto, 

atividades de ocupação de tempos li-
vres de verão destinadas a crianças 
com idades compreendidas entre os 
6 e os 14 anos, tendo, em simultâneo 
e pela primeira vez este ano, desen-
volvido também as “Ofi cinas de Verão 
2019”, destinadas a criaem idade pré-
escolar (entre os 3 e os 6 anos), como 
refl exo do interesse manifestado por 
um conjunto de pais e encarregados 
de educação.
No seu conjunto, estas atividades con-
taram com a participação de cerca de 
centena e meia de crianças e jovens, 
que ocuparam as férias de verão de 
forma ativa e divertida, mediante a 
participação em diversas iniciativas de 

AUTARQUIA PROMOVEU ATIVIDADES DE VERÃO 
PARA CRIANÇAS E JOVENS

procurará assegurar sempre as melho-
res condições de aprendizagem para 
as nossas crianças e jovens”. 
Para além dos cadernos de atividades, 
a Câmara de Boticas ofereceu também 
o acesso à plataforma digital “Escola 
Virtual” e o “Diário do Estudante”, uma 
espécie de agenda escolar pessoal, a 
todos os alunos.

âmbito cultural, desportivo e lúdico.
Para o Presidente da Câmara, “este 
aumento progressivo deve-se, sobre-
tudo, à proximidade e recetividade da 
autarquia em responder às necessida-
des e anseios das famílias do Conce-
lho. Por motivos profi ssionais, muitos 
pais não tinham forma de ocupar o 
período de férias dos fi lhos e por isso 

decidimos alargar as atividades aos 
mais pequenos. O bem-estar geral das 
crianças continua a ser uma das nos-
sas prioridades e não podíamos fi car 
indiferentes a este pedido. Continua-
mos a apostar na implementação de 
medidas sociais que contribuam para 
a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos munícipes”, acrescentou.
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DESFILE 
DE MODA 
“BOTICAS 
FASHION”

CULTURA

O Pavilhão Multiusos de Boticas 
acolheu, no dia 8 de agosto, 
mais uma edição do “Boticas 

Fashion”, evento que visa a promoção 
e divulgação do comércio tradicional.
Este ano participaram no “Boticas 
Fashion” a Loja Mateus, Dop´shirt, 
Sapataria e Pronto a Vestir Bom Gos-
to, Ourinácio, Boutique Cristela, Joana 
Bijuteria, Cantinho Charmoso, Óptica 
Cristina e Farmácia Galaico.
As manequins foram maquilhadas por 

Pelo sexto ano consecutivo, o 
Centro de Artes Nadir Afonso 
acolheu, de 30 outubro a 1 de 

novembro, a iniciativa “Magia das 
Abóboras”, organizada pelo Município 
de Boticas.
Durante três dias estiveram expostos 
neste local os trabalhos, alusivos ao 
Halloween, realizados pelos alunos do 
Agrupamento Escolar, desde o ensino 
Pré-Escolar ao 3º ciclo de estudos, 
utentes do CADAT e Santa Casa da 
Misericórdia de Boticas, incluindo o 
Jardim de Infância.
A abóbora vencedora foi a nº 18 (47 
votos), decorada pelos alunos do 
3ºB e 4ºB. Em segundo lugar fi cou a 
abóbora nº 4 (41 votos), da turma 2º 
B. O terceiro lugar foi atribuído à abó-
bora nº 5 (40 votos) enfeitada pelas 
crianças do 3º A.
A iniciativa contou também com uma 
mostra de produtos locais.

Ana Carina Ferreira, Luísa Pereira e Ci-
dália Pires e penteadas por DS Cabe-
leireiros.
Além do desfi le, o evento contou com 
vários momentos musicais e de dan-
ça interpretados por um duo compos-
to por um violinista e um saxofonista, 

MAGIA DAS 
ABÓBORAS

CONCERTO DE ANDREIA RIO 
MARCOU FERIADO MUNICIPAL

Foi com sala cheia e num ambien-
te emotivo que o Centro de Artes 
Nadir Afonso acolheu, no dia 6 de 

novembro, o concerto de Andreia Rio, 
iniciativa que assinalou as comemora-
ções do Feriado Municipal de Boticas.
Após vários anos a ser celebrado na 
segunda-feira seguinte às Festas do 
Concelho em Honra de Nossa Senho-
ra da Livração, o Feriado Municipal foi 
este ano comemorado no dia em que 
em 1836, foi fundado o Concelho. 
Num breve discurso antes do início 
do concerto, o Presidente da Câmara, 
Fernando Queiroga, referiu que “é uma 

enorme satisfação voltar a comemorar 
o feriado municipal no dia em que o 
Concelho de Boticas foi criado”, desta-
cando que “esta alteração era deseja-
da já há algum tempo não só pelo meu 
executivo, mas também pela nossa 
população”.
“É uma honra e orgulho assinalar este 
dia tão importante com um concerto 
da fadista botiquense Andreia Rio que, 
apesar de estar emigrada na Bélgica, 
não esquece a sua terra natal e leva o 
bom nome de Boticas aos quatro can-
tos do mundo, através da sua magnífi -
ca voz”, ressalvou o autarca.

pelo DJ Pascoal e por alunos da escola 
“Ent´artes” e ACF Ginástica Infantil.
A iniciativa foi organizada pela Mais 
Boticas – Associação Empresarial Bo-
tiquense, Município de Boticas e Em-
preendimentos Hidroeléctricos do Alto 
Tâmega e Barroso (EHATB).
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LOTAÇÃO ESGOTADA NA EXIBIÇÃO DO FILME 
“BOSTOFRIO, OÙ LE CIEL REJOINT LA TERRE”

O Auditório Municipal de Bo-
ticas recebeu, no dia 18 de 
outubro, a antestreia do fi l-

me “Bostofrio, où le ciel rejoint la 
terre”, de Paulo Carneiro.
Foi com sala cheia que o realizador 
se apresentou ao público botiquense 
e deu a conhecer alguns dos inter-
venientes do fi lme, nomeadamente 
habitantes e familiares de Bostofrio, 
aldeia do Concelho de Boticas que 
deu título à obra cinematográfi ca.
A longa-metragem, que tem como 
protagonista o próprio Paulo Carnei-
ro, aborda a temática dos fi lhos de 
pai incógnito e a história em torno 
dos seus avós paternos, principal-
mente do avô que nunca conheceu.
Ao longo do fi lme, o realizador tenta 
obter mais informações acerca das 
suas ligações familiares a Bostofrio, 
através de conversas informais com 
familiares e moradores desta loca-
lidade, acompanhando-os nas lides 
diárias e no quotidiano próprio do 
interior do país, onde a ruralidade 

ainda está bem patente.
Além das gentes de Bostofrio, a 
longa-metragem conta ainda com a 
participação especial do Rancho Fol-
clórico do Centro Cultural e Recrea-

tivo de Beça.
O fi lme multipremiado “Bostofrio, où 
le ciel rejoint la terre” estreou nos 
cinemas portugueses no dia 7 de no-
vembro.

JOVEM 
BOTIQUENSE 
VENCEU 
PRÉMIO 
LITERÁRIO

Rui Damásio, de 28 anos e natu-
ral de Alturas do Barroso, Con-
celho de Boticas, foi o grande 

vencedor do Prémio Literário Germano 
Silva 2019.
A 2ª edição do concurso, promovido 
pelo Rotary Club de Penafi el e que visa 
premiar obras de jovens escritores, 
contou com apresentação de 30 histó-
rias, tendo “A Senhora Professora” sido 
selecionada como vencedora.
Com esta distinção, o jovem escritor 
Rui Damásio vai ver a sua obra editada 
em 300 exemplares. 

O romance “A Senhora Professora” tem 
início no ano de 1937 e retrata a his-
tória de três personagens principais: 
a professora Isaura Lopes, nascida no 
seio de uma família rica na fi ctícia al-
deia transmontana de Montes Verdes 
e regente numa escola primária do 
Estado Novo, um jovem acordeonista 
ladrão, que se vê obrigado a instalar-
se com a família numa aldeia desco-
nhecida para fugir do seu passado, e a 
sétima fi lha de um casal de agriculto-
res, cedida pelos pais para ser criada 
por familiares, e que cresceu no meio 

da abundância, sob a opressão de uma 
madrinha controladora e lunática.
Os infortúnios e motivações de uma 
professora deslocada do seu tempo 
são a força motriz da narrativa, base-
ada nas tradições de um Portugal rural 
e antigo, onde as personagens que se 
cruzam com os protagonistas, são o 
espelho de um país que já não existe, 
mas cujos ecos ressoam até hoje.
O Município de Boticas felicita Rui Da-
másio pela conquista do Prémio Literá-
rio Germano Silva e deseja-lhe o maior 
sucesso.
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XXV FESTIVAL DE FOLCLORE 

Foi com a Praça do Município com-
pletamente lotada que se reali-
zou, no dia 16 de agosto, a 25ª 

edição do Festival de Folclore do Con-
celho de Boticas.
Como é habitual, a noite dedicada à 
etnografi a e folclore começou no Largo 
da Nª Sr.ª da Livração, com os cinco 
grupos folclóricos a desfi larem em cor-
tejo até à Praça do Município.
Antes de iniciarem as suas atuações, 
os ranchos participantes receberam 
das mãos do Presidente da Câmara, 
Fernando Queiroga, do Presidente da 
Assembleia Municipal, Fernando Cam-
pos, e da vereadora da Cultura, Maria 

do Céu Fernandes, o diploma e o Laço 
do Folclore alusivos à 25ª edição do 
certame. 
Fernando Queiroga aproveitou o mo-
mento para dirigir umas palavras de 
agradecimento e apreço aos grupos 
participantes “pela dedicação em man-
terem vivos os usos e costumes do 
nosso país, em especial, aos ranchos 
de Boticas por manterem viva esta tra-
dição secular”, destacando que “é fun-
damental que se continue a preservar 
a cultura musical das várias regiões de 
Portugal, de forma a que este impor-
tante património seja cada vez mais 
valorizado”.

O Rancho Folclórico do Centro Cultu-
ral e Recreativo de Beça e o Rancho 
Folclórico de Santa Maria de Covas do 
Barroso foram os anfi triões do festival, 
que contou também com a presença 
do Grupo Folclórico Recreativo de Ta-
buadelo (Guimarães), do Rancho da 
Praça – Rendilheiras de Vila do Conde 
e do Grupo Folclórico de Santa Marta 
de Serdedelo (Ponte de Lima).
O Festival de Folclore já se tornou 
numa iniciativa obrigatória na agenda 
cultural de verão promovida pela Câ-
mara Municipal, que coincide com as 
Festas do Concelho, em honra de Nos-
sa Senhora da Livração.

PRAÇA DO 
MUNICÍPIO 

ACOLHEU 
DESPIQUE DE 

BANDAS

A Praça do Município foi palco, no 
dia 12 de agosto, do despique 
entre a Banda Filarmónica do 

Couto de Dornelas e a Banda Musical 
de Loivos, iniciativa inserida no pro-
grama das Festas do Concelho e que 

ocupa já um lugar central na progra-
mação cultural do concelho.
As bandas chegaram em cortejo à 
praça, local onde centenas de pesso-
as assistiram ao duelo de reportórios 
musicais.

Apesar da temperatura não ser muito 
convidativa, o público manteve- se na 
praça e assistiu com entusiasmo até ao 
fi nal do despique, momento onde as 
orquestras foram aplaudidas pelo belo 
espetáculo musical proporcionado.
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“CALEMA” NO FESTIVAL DA JUVENTUDE

CULTURA

Foi num verdadeiro clima de festa 
e com uma grande moldura hu-
mana que os “Anjos” foram rece-

bidos em Boticas, mais propriamente 
no Largo de Nª Sr.ª da Livração, no dia 
13 de agosto, para mais uma edição do 
Festival do Emigrante, uma iniciativa 
especialmente dirigida a todos os que 
se encontram longe da sua terra natal 
e que, durante o verão, regressam ao 
Concelho de Boticas para passar férias 
e amenizar as saudades da família e 
amigos. 
Foi com a “Tour 20 anos”, o espetá-
culo de retrospetiva e celebração dos 
20 anos de carreira da banda, que os 
irmãos Nélson e Sérgio Rosado apre-
sentaram ao público botiquense alguns 
dos seus êxitos musicais mais conhe-
cidos como “Perdoa”, “Ficarei”, “Quero 
Voltar”, “Para Longe”, entre outros.
O momento alto da noite e que deixou 
os fãs em êxtase, aconteceu quando 
se ouviu o mais recente hit e sucesso 
de vendas, o tema “Eterno”.

O Boticas Parque – Natureza e 
Biodiversidade acolheu no dia 
2 de agosto milhares de pesso-

as que se deslocaram até Boticas para 
assistirem ao concerto da dupla “Cale-
ma”, em mais uma edição do Festinva-
le – Festival da Juventude de Boticas.
Os irmãos são-tomenses, Fradique e 
António, fi caram deslumbrados com a 
energia e interação do público ao lon-
go de todo o espetáculo, com especial 
destaque para os momentos em que 
o duo interpretou alguns dos seus te-
mas mais conhecidos, como “A Nossa 
Vez”, “Tudo por Amor”, “Faz o Verão 
Chegar”, “A Dois”, canção semifi nalista 
do Festival da Canção 2019 e, ainda, o 
seu mais recente single “Presa”.
Uma noite memorável, marcada pelo 
carinho do público que foi retribuído 
com um concerto único e de boas vi-
brações.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, também marcou presença na 
iniciativa, referindo que “é importante 
que os jovens sintam que a autarquia 
também organiza atividades direciona-

das para o público mais jovem”.
No fi nal do espetáculo, Fradique e An-
tónio tinham à espera uma legião de 
fãs, que não arredaram pé do recinto 
até tirarem uma fotografi a e consegui-

rem um autografo dos seus ídolos.
O Festival de Juventude contou ainda 
com a atuação da orquestra “Costa 
Verde”, que apresentou ao público o 
seu tour de verão, “Ritmo da Luz”.

“ANJOS” NO FESTIVAL DO EMIGRANTE

No fi nal do espetáculo, a banda tinha 
à sua espera uma legião de fãs que 
retribuíram e agradeceram o carinho 
demonstrado em palco pelos irmãos 
Nélson e Sérgio com os habituais cum-

primentos e registos fotográfi cos. 
O Festival do Emigrante foi promovido 
pelo Município de Boticas, em parceria 
com os Empreendimentos Hidroelétri-
cos do Alto Tâmega e Barroso.
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Boticas foi palco, nos dias 28 e 
29 de setembro, da 4ª edição 
da Rampa de Boticas, última 

prova do Campeonato de Portugal de 
Montanha JC Group 2019.
Quatro dezenas de pilotos participa-
ram nesta edição do evento, candi-
dato ao FIA Hill Climb Masters 2020, 
organizado pelo Demoporto – Clube de 
Desportos Motorizados do Porto com o 
apoio do Município de Boticas.
O Campeonato de Portugal de Monta-
nha terminou com a vitória e coroa-
ção de João Fonseca como Campeão 
Nacional Absoluto de Montanha e da 
categoria de Protótipos.
O piloto da Covilhã alcançou um fan-
tástico registo ao levar o seu Silver 
Car EF 10 até ao topo do Miradouro de 
Seirrãos em 2:20.051.
O 2º lugar, com apenas 0,5 segundos 
de diferença, foi conquistado pelo pi-
loto da JC Group, José Correia (Osella 

PA2000 EVO2), sendo que o terceiro e 
último lugar do pódio absoluto foi para 
Hélder Silva e para o seu Juno CN 09.
Luís Nunes (Ford Fiesta ST R5), natural 
de Valpaços, fez a festa na vila barrosã 
ao sagrar-se campeão da divisão Tu-
rismo 2.
Boticas foi também palco da consagra-
ção do transmontano Joaquim Teixei-
ra (Seat Leon Supercopa MK3) como 
vencedor da divisão de Turismo 3, logo 
seguido da jovem piloto Gabriela Cor-
reia (Seat Leon Supercopa MK3), única 
participação feminina na prova.
Ainda no Nacional de Montanha, des-
taque para o fl aviense Luís Delgado, 
vencedor da divisão de Turismo 4, na 
sua estreia ao comando de um KIA 
CEE’D.
Quanto à prova regional, a 4ª edição 
da Rampa de Boticas contou com a 
participação de três pilotos da terra, 
sendo que apenas Bruno Gonçalves, 

ao volante de um Vauxhall Corsa VXR 
Turbo, conseguiu chegar ao podium, 
alcançando o terceiro lugar fi nal, cate-
goria onde participaram também Antó-
nio Gonçalves e Luís Pires. 
Na cerimónia protocolar, o Presidente 
da Câmara Municipal, Fernando Quei-
roga, destacou “as excelentes carate-
rísticas da pista e a forma exemplar 
como decorreu mais uma Rampa de 
Boticas”, acrescentando que “a segu-
rança dos pilotos e do público voltaram 
a ser fatores a evidenciar-se nesta edi-
ção de 2019 da prova”.
“Creio que estão reunidas as condições 
para que no próximo ano, em 2020, a 
Rampa de Boticas seja palco de uma 
competição europeia. Vamos aguar-
dar com toda a serenidade e confi an-
ça uma decisão positiva por parte da 
Federação Internacional de Automobi-
lismo, pois acreditamos no valor que 
esta prova tem”, disse o autarca.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CAMPEONATO DE PORTUGAL DE 
MONTANHAMONTANHA DECIDIDO EM BOTICAS DECIDIDO EM BOTICAS
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BOTICAS RECEBEU PASSAGEM DA DA 
81ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA

VILAR E VIVEIRO VENCEU II CAMPEONATO DE 
FUTSAL INTER FREGUESIAS

A equipa da freguesia de Vilar e 
Viveiro foi a vencedora da 2ª 
edição do Campeonato de Fut-

sal das Freguesias do Concelho, prova 
organizada pelo Grupo Desportivo de 
Boticas, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal.
O jogo decisivo realizou-se no dia 23 
de junho, no Pavilhão Desportivo Muni-
cipal, e colocou frente a frente a equi-
pa de Bobadela e a formação de Vilar 
e Viveiro, naquela que foi uma partida 
bastante disputada até ao apito fi nal.
Apesar do empenhamento e persistên-
cia da formação de Bobadela em dar a 
volta ao marcador e obter um resulta-
do favorável, a equipa de Vilar e Vivei-
ro conseguiu levar a melhor, fi xando o 
resultado fi nal em 4 – 2 e sagrando-se, 
assim, campeã do II Campeonato Con-
celhio de Futsal.
Logo após o fi nal da partida decorreu 
a habitual entrega de troféus aos qua-
tro primeiros classifi cados, bem como 

O Concelho de Boticas foi, no 
dia 8 de agosto, local de pas-
sagem da prova rainha do ci-

clismo português, a Volta a Portugal 
Santander.
A 7ª etapa da Volta, que teve início em 
Bragança e terminou na Serra do La-
rouco (Montalegre), contou com uma 
Meta-Volante junto à Câmara Munici-
pal de Boticas e um Prémio de Monta-
nha de 1ª categoria, na localidade de 
Torneiros.
A passagem da 81ª edição da prova 
desportiva pelo Concelho de Boticas 
foi ainda brindada com a presença de 
muito público e amantes da modali-
dade, que aguardaram pacientemente 
para ver ao vivo os protagonistas e o 
espetáculo da Volta, concentrando-se, 
sobretudo, na Rua 5 de Outubro, junto 
à Praça do Município, assistindo a um 
animado “sprint” dos ciclistas na dis-
puta pelos pontos da meta-volante. 

CLASSIFICAÇÃO
1º - Freguesia de Vilar e Viveiro
2º - Bobadela
3º - CCR Pinho
4º - Torneiros
Prémio fair-play - Torneiros
Equipa menos batida - CCR Pinho

a atribuição do troféu à equipa menos 
batida, o Centro Cultural e Recreativo 
de Pinho, e o prémio fair-play, entre-
gue à formação de Torneiros.
No fi nal decorreu, no exterior do pa-
vilhão, um lanche-convívio oferecido 
pela organização a todos os partici-
pantes.

O Presidente da Câmara, Fernan-
do Queiroga, assistiu à passagem da 
caravana velocipédica junto à meta-

volante, local onde recebeu e cumpri-
mentou o ex-ciclista e Diretor da Volta 
a Portugal, Joaquim Gomes.
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Foi com as bancadas lotadas 
de amantes da modalidade e 
apoiantes das equipas fi nalistas 

que decorreu, no dia 10 de agosto, no 
Pavilhão Desportivo de Boticas, o jogo 
de atribuição do título de vencedor da 
edição de 2019 do Torneio Concelhio 
de Futsal Masculino.
A formação da Associação Desportiva 
e Cultural de Bobadela sagrou-se cam-

peã do torneio, ao vencer a equipa de 
Torneiros, com a marcação de três go-
los sem resposta.  
No jogo de atribuição do 3º e 4º luga-
res, disputado entre a ADC Carvalhe-
lhos e a equipa da Freguesia de Vilar 
e Viveiro | ACR Viveiro, Carvalhelhos  
venceu por 5-3 e conquistou o último 
lugar do pódio.
Quanto aos restantes troféus, o Prémio 

Revelação foi atribuído ao atleta Tia-
go Macedo, da ADC Carvalhelhos. Por 
sua vez, Carlos Dias, da Freguesia de 
Vilar e Viveiro, conquistou a distinção 
de melhor marcador do torneio, sendo 
que a sua equipa foi também distingui-
da com o Prémio Fair-Play.
Quanto à equipa menos batida, o tro-
féu foi conquistado pela campeã do 
torneio, ADC Bobadela.

O Pavilhão Desportivo Municipal 
de Boticas acolheu, no dia 10 
de agosto, a fi nal do Torneio 

Concelhio de Futsal Feminino, colocan-
do frente-a-frente as equipas “Marotas 
Futsal” e “Valentes Transmontanas”.
As duas formações deram o seu me-
lhor para conquistarem o lugar mais 
alto do pódio e erguerem o troféu de 
campeãs da edição de 2019 do torneio. 
No entanto, a equipa Marotas Futsal 

destacou-se com bastante facilidade, 
ao bater a formação adversária por 
uns folgados 4-0.
O terceiro lugar do pódio foi atribuído 
à equipa representativa da Unidade de 
Cuidados Continuados (UCC), que no 
conjunto de jogos realizados no tor-
neio foi a formação com a pontuação 
mais baixa.
Para além da conquista do primeiro lu-
gar no pódio, foi atribuído ao conjunto 

“Marotas Futsal” o troféu de melhor 
marcadora, à atleta Bárbara Pinheiro, 
e, ainda, de equipa menos batida.
Por sua vez, o Prémio Revelação foi en-
tregue à jogadora Joana Reis, da equi-
pa “Valentes Transmontanas”. Quanto 
ao Prémio Fair-play foi conquistado 
pelo grupo UCC.
De realçar a enchente de multidão que 
assistiu ao jogo decisivo, tornando-o 
num espetáculo desportivo único.

EQUIPA “MAROTAS FUTSAL” VENCEU O TORNEIO 
CONCELHIO DE FUTSAL FEMININO

ADC BOBADELA SAGROU-SE CAMPEÃ DOADC BOBADELA SAGROU-SE CAMPEÃ DO  
TORNEIO DE FUTSAL 2019TORNEIO DE FUTSAL 2019
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POLIDESPORTIVOS REQUALIFICADOS COM 
PISO SINTÉTICO

A Câmara Municipal de Boti-
cas, no âmbito do projeto de 
requalifi cação do Complexo 

Desportivo de Boticas, fez o rea-
proveitamento do relvado sintético 
retirado do campo de futebol muni-
cipal para melhorar as condições de 
utilização de três espaços despor-
tivos existentes na Vila de Boticas, 
nomeadamente os campos de jogos 
do Agrupamento de Escolas Gomes 
Monteiro, do Jardim do Toural e do 
Parque de Lazer do Ribeiro do Fon-
tão, bem como os polidesportivos de 
Beça, Pinho e Sapiãos.
“A reutilização do piso artifi cial reti-
rado do Estádio Municipal permitiu 
melhorar as condições de utilização 
e prática de desporto em nestes es-
paços. Como o relvado sintético re-
tirado ainda se encontrava em bom 
estado de conservação, decidimos 
reaproveitá-lo e benefi ciar alguns 

Foi num jogo bastante renhido e 
bem disputado que a equipa re-
presentativa de Bobadela con-

quistou a VIII Maratona Concelhia de 
Veteranos de Futsal, que decorreu no 
Pavilhão Desportivo de Boticas.
Numa partida repleta de emoções e 
adrenalina até ao último segundo, o 
conjunto de Bobadela conseguiu levar 
a melhor sobre a formação do Centro 

EQUIPA DE BOBADELA VENCEU 
VIII MARATONA DE VETERANOS DE FUTSAL

Cultural e Recreativo de Pinho, fi xando 
o resultado fi nal em 5-4.
O 3º e 4º lugares foram atribuídos à 
formação da Freguesia de Sapiãos e à 
equipa da Freguesia de Vilar e Viveiro, 
respetivamente.
Para além do título de campeã da ma-
ratona, a formação de Bobadela con-
quistou também o prémio de equipa 
menos batida.

Quanto ao Troféu Fair-Play do torneio 
foi atribuído à equipa de Fiães do Tâ-
mega, que também conquistou o tro-
féu de “The Best Coach”. Por sua vez, o 
troféu de jogador mais maduro foi atri-
buído a Manuel Silva, do CCR Pinho.
A Maratona Concelhia de Veteranos de 
Futsal foi organizada pelo Grupo Des-
portivo de Boticas, com o apoio da Câ-
mara Municipal.

dos locais de maior utilização para a 
prática desportiva no Concelho”, dis-
se Fernando Queiroga.
O autarca referiu ainda que “com 
estas reabilitações foram criadas 
melhores condições para a prática e 

realização de atividades desportivas, 
o que contribui também para o fo-
mento de momentos de convívio não 
apenas entre os habitantes destas 
localidades, mas também das respe-
tivas freguesias”.
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CASTRO DO LESENHO RECEBEU 
A QUINTA EDIÇÃO DA FESTA DO SOL

O Castro do Outeiro do Lesenho 
acolheu, no dia 22 de junho, 
a 5º edição da Festa do Sol, 

uma iniciativa organizada pela Asso-
ciação Ambiental e Cultural Celtiberus 
(AACC), em colaboração com o Projeto 
Raízes e com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Boticas, CEDIEC e Ecomuseu 
de Barroso.
A iniciativa teve início no Boticas Par-
que – Natureza e Biodiversidade e con-
tou com a participação de mais de três 
centenas de pessoas, que palmilharam 
os cerca de 11 km de distância entre o 
Boticas Parque e o Castro do Outeiro 
do Lesenho.
Durante o percurso os participantes 
puderam apreciar e desfrutar das be-
las paisagens e da beleza natural exis-
tente nesta região.
Chegados ao destino foi tempo de as-

sistir ao pôr-do-sol a uma altitude de 
mais de 1000 metros e na companhia 
do Guerreiro Galaico, um dos ex-líbris 
do Concelho de Boticas.
O sopé do castro, antigo povoado for-
tifi cado castrejo, foi ainda palco de 

COVAS DO BARROSO ACOLHEU MAIS UMA 
EDIÇÃO DA FESTA DAS COLHEITAS

Pelo quarto ano consecutivo, a 
Associação Ambiental e Cultural 
Celtiberus (AACC), com o apoio 

do Município de Boticas, Junta de Fre-
guesia de Covas do Barroso, Ecomuseu 
de Barroso, AEPGA - Associação para 
o Estudo e Proteção do Gado Asini-
no, Ecomuseu de Barroso e Iberdrola, 
organizou, no dia 5 de outubro, mais 
uma edição da Caminhada da Festa 
das Colheitas, que contou com a par-
ticipação de cerca de quatro centenas 
de pessoas.
À semelhança da edição anterior o 
ponto de encontro foi junto à Quinta 
do Cruzeiro, local onde os participan-
tes tinham à sua espera um mercado 
com uma grande variedade de produ-
tos locais e artesanato.
Desta forma, os produtores tiveram a 
possibilidade de vender alguns artigos, 
contribuindo para a valorização dos 
produtos agrícolas, do artesanato da 
região e do desenvolvimento da eco-
nomia local.
Os caminheiros puderam também as-
sistir ao ciclo do pão e, ainda, partici-

par em visitas guiadas à Casa Museu 
“Quinta do Cruzeiro” – Polo do Ecomu-
seu de Barroso.
Ao longo dos 12 kms de percurso, os 
visitantes apreciaram e desfrutaram 
das belas paisagens e riqueza natural 
deste território, classifi cado como Pa-
trimónio Agrícola Mundial.
Por sua vez, as crianças participaram 
na caminhada “Arre Burro”, com uma 
distância mais curta (5km), tendo 
como companhia alguns exemplares 
de Burros de Miranda, uma espécie 

autóctone que se encontra em vias de 
extinção.
Finda a caminhada realizou-se uma 
desfolhada à moda antiga e o guardar 
no milho nos espigueiros, duas tradi-
ções seculares ainda enraizadas nas 
gentes do Barroso.
A festa prolongou-se até ao inicio da 
noite com os jogos tradicionais realiza-
dos pelo grupo “Jogo do Pau” e com as 
atuações de “Os Burricos” e do Rancho 
Folclórico de Santa Maria de Covas do 
Barroso.

um jantar tipicamente transmontano 
servido a todos os participantes e de 
muita animação, com vários momen-
tos musicais, espetáculos de fogo, re-
criação do jogo do pau e preparação da 
tradicional queimada.
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BOTICAS PRESENTE NA INTUR - FEIRA DE 
VALLADOLID

O Município de Boticas está pre-
sente até ao próximo domingo, 
dia 24 de novembro, na INTUR 

– Feira de Valladolid, em Espanha.
A participação de Boticas na feira in-
ternacional de turismo está integrada 
na Comunidade Intermunicipal do Alto 
Tâmega (CIM-AT) e permite promover 
o que de melhor há e se faz no Conce-
lho, com especial atenção para divul-
gação da 22ª Feira Gastronómica do 
Porco, que irá realizar-se no segundo 
fi m de semana de janeiro.
É a primeira vez que Boticas marca 
presença na iniciativa, no entanto, 
considera-se que o resultado possa vir 
a ser bastante positivo, contribuindo 
assim para estratégia de divulgação e 
promoção do Concelho, dos seus pro-
dutos, dos seus recursos e do seu ter-
ritório, junto do público espanhol.

BOTICAS ASSOCIA-SE AOS FINS DE SEMANA 
GASTRONÓMICOS 2019/2020

Decorreu no dia 28 de novem-
bro, em Felgueiras, a apre-
sentação dos “Fins de Semana 

Gastronómicos”, iniciativa promovida 
pelo Turismo do Porto e Norte de Por-
tugal (TPNP), em parceria com 78 mu-
nicípios da região norte do país.
A 12ª edição dos “Fins de Semana 
Gastronómicos”, que arrancou a 29 
de novembro de 2019 e termina a 
20 de dezembro de 2020, conta com 
adesão de mais de 1000 restaurantes 
e de 500 empreendimentos turísticos 
e é dedicada à dinamização do pro-
duto estratégico “Gastronomia e Vi-
nhos”.
À semelhança dos que tem vindo a 
acontecer nos últimos anos, Boticas 
volta a associar-se à iniciativa median-
te a apresentação de um menu tipica-
mente barrosão que, nos dias 22, 23 
e 24 de maio de 2020, irá fazer as de-
lícias de todos aqueles que visitarem 
este Concelho.
Assim, os restaurantes e unidades ho-
teleiras locais aderentes terão como 
sugestão de ementa o “Salpicão de 

Boticas” (entrada/petisco), “Trutas à 
moda de Boticas” (prato principal) e 
“Leite-Creme à Barrosã” (sobremesa).
Além destes pratos, a iniciativa con-
templa ainda a apresentação de um 
doce tradicional/conventual caracterís-
tico de cada município, sendo que Bo-
ticas apresentou as “Rabanadas com 

Mel de Barroso”.
O Município de Boticas esteve repre-
sentado na apresentação ofi cial do 
evento pela Vereadora do Turismo, 
Maria do Céu Fernandes e pela Mais 
Boticas – Associação Empresarial Bo-
tiquense, que promoveu uma mostra e 
degustação de produtos locais.
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INVESTIR 
EM BOTICAS

1. Isenção de IMI por 5 anos
Para empresas que se instalem no Concelho e 
criem postos de trabalho.

2. Isenção de IMT
Relativo aos imóveis adquiridos pelas empre-
sas destinados à sua atividade.

3. Isenção de Derrama
Para as empresas com sede e atividade no 
Concelho.

4. Disponibilização de terrenos a custos 
reduzidos
Para instalação das empresas no Parque Em-
presarial.

5. Apoios monetários às empresas que 
criem até 4 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 50 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (26.500,00€).

6. Apoios monetários às empresas que 
criem entre 5 e 10 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 70 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (37.100,00€).

7. Apoios monetários às empresas que 
criem entre 11 e 50 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 90 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (47.700,00€).

8. Apoios monetários às empresas que 
criem mais de 50 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 110 meses de re-
muneração tendo por base o salário mínimo 
nacional (58.300,00€).

9. Isenção de taxas municipais em obras 
de urbanização e edifi cação
Para construção de instalações destinadas à 
atividade das empresas.

10. Apoios à modernização e promoção
Acompanhamento técnico na sumissão de can-
didaturas a programas e apoios comunitários.

11. Apoios à desburocratização e simpli-
fi cação
Acompanhamento técnico na sumissão de can-
didaturas a programas e apoios comunitários.

12. Isenção de taxas de publicidade
Pelo período de dois anos.

13. Redução ou Isenção das tarifas de 
instalação de contadores de água e liga-
ção de ramais de saneamento

BENEFÍCIOS 
E INCENTIVOS
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