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ABERTURA

EDITORIAL

Caras e caros amigos,
Poiarenses
Mais uma vez me dirijo a todos vós por altura da publicação do nosso
Boletim Municipal, um espaço onde trimestralmente divulgamos a nossa
atividade municipal. Neste número e por ser o primeiro do ano, quero
deixar-vos algumas das linhas gerais que estiveram subjacentes à elaboração
do orçamento municipal para o ano em curso nomeadamente algumas das
nossas prioridades de investimento.
Queremos recuperar rapidamente dos prejuízos materiais e imateriais
causados pelo flagelo que afetou o nosso concelho e todos os Poiarenses
no passado dia 15 de Outubro de 2017. A recuperação das infra-estruturas e
equipamentos municipais afetados pelo incêndio, como é o caso do complexo
de piscinas da Fraga, a reposição das primeiras habitações consumidas
pelas chamas e o apoio ao restabelecimento do setor produtivo empresarial
e agrícola passaram a ser para nós objetivos prioritários que queremos
rapidamente concretizar.
Mas a nossa preocupação passa também por continuar a apostar na melhoria
generalizada dos serviços prestados ao cidadão. Pretendemos continuar
a melhorar a qualidade da rede de abastecimento de água à população,
uma área que continua a ser uma das principais debilidades identificadas
no concelho tal como o é, também, a extensão da rede de saneamento
básico. Nesta matéria, estamos empenhados, juntamente com um conjunto
de Municípios vizinhos, na criação de uma entidade inter-municipal
que agregue os sistemas de água, saneamento e recolha de resíduos, que
permita, além de uma resposta aos cidadãos mais qualificada e de melhor
qualidade, a apresentação de candidaturas aos
fundos estruturais europeus para a realização
de investimentos há muito reclamados por tão
necessários serem.
Além disso, não vamos descurar outras áreas
que contribuem definitivamente para a fixação e
melhoria da qualidade de vida das pessoas como
é o caso do apoio ao investimento e à fixação
de empresas, estando previsto para este anos o
lançamento do concurso público para o inicio
das obras de infraestruturação do Polo II da
Zona Industrial, uma intenção fundamentada
numa candidatura já aprovada e para a qual
conseguimos garantir um financiamento a fundo
perdido de mais de 1,5 milhões de Euros.
A requalificação urbana é outra das prioridades
de investimento definidas. No âmbito de uma candidatura já aprovada, foi
já iniciado o processo de requalificação dos espaços públicos do Centro da
vila, com a construção do espaço de apoio ao visitante. Este processo irá ter
continuidade já este ano com a segunda grande obra deste grande projeto
de revitalização do centro da nossa vila que será a requalificação do atual
mercado municipal, um investimento de quase um milhão de Euros que
além de dar melhores condições de funcionamento aquele espaço tornará
aquele edifício numa estrutura moderna, bonita e emblemática dando uma
imagem bem mais apelativa a uma das entradas principais do centro da
nossa vila. Esta obra, enquadra-se numa intenção muito mais ambiciosa
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que pretende, num futuro breve, intervir profundamente na requalificação
do centro da nossa vila por forma a tornar este espaço muito mais apelativo
para quem ali vive e a quem nos visita e com capacidade de captar pessoas e
defender o nosso comércio tradicional.
Naturalmente que estes são apenas alguns exemplos dos maiores
investimentos previstos para o ano de 2018. Como todos sabem, temos hoje
condições muito mais vantajosas de governação fruto do trabalho que temos
vindo a desenvolver. No
entanto, só a continuação
de uma gestão equilibrada,
rigorosa e responsável,
poderá responder às
necessidades básicas do
concelho e dos munícipes
e, simultaneamente,
garantir condições para a
sustentabilidade futura da
Câmara Municipal.
Vamos, por isso, continuar a
pautar a nossa acção pelo rigor
na definição de prioridades
e na gestão dos recursos
disponíveis. Queremos
continuar a trabalhar para garantir o reforço da justiça e do bem-estar
social de todos os Poiarenses. Foi este o compromisso que assumimos e tudo
faremos para o cumprir.

Um Grande Abraço do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

Executivo aprova
Moção “Em defesa
da Saúde” por
unanimidade

O

Município de Vila Nova
de Poiares aprovou por
unanimidade, em reunião
do Executivo Municipal
a moção intitulada “Em
Defesa da Saúde no Concelho de Vila Nova
de Poiares”.
No documento aprovado por unanimidade, o Executivo contesta «a degradação
do funcionamento dos cuidados de saúde
familiar de Vila Nova de Poiares» que,
aponta, «é uma realidade que se vem agravando nos últimos anos, em especial desde
o final de 2016».
O documento elenca um conjunto de
problemas que se têm vindo a acumular
na Unidade de Saúde Familiar de Vila Nova
de Poiares, nomeadamente com a falta de
médicos para assegurar uma prestação de
cuidados de saúde de qualidade.
Começando por referir «a reiterada instabilidade e manifesta insuficiência do
número de profissionais médicos e enfermeiros, quer por transferência para outros
Centros de Saúde, quer por baixas médicas
ou licenças de gravidez, sem que haja a de-

vida substituição», o Município considera
que tal « tem prejudicado de forma grave
o funcionamento dos serviços, colocando
em causa a prestação de cuidados de saúde
à população».
Acrescenta ainda o documento que « o
impacto dos incêndios de 15 de outubro, a
situação que já de si era complicada, tem
vindo a assumir contornos mais graves, já
que os serviços são assegurados, não por 5
médicos, como está previsto, mas por apenas 3». Apontando ainda que «um desses
3 profissionais se encontra aposentado,
ainda que no ativo (com redução horária)
enquanto outro se encontra a fazer especialização profissional, pelo que, pontualmente, tem necessidade de se ausentar
para a referida formação, resultando num
número de profissionais médicos manifesta e notoriamente insuficiente, atendendo
ao universo de cerca de 7700 utentes».
Para o Município, «os serviços de atendimento na USF são mínimos, como é o
exemplo de apenas se assegurarem as devidas consultas de acompanhamento das
crianças até ao 1º ano de idade, deixando

de fora o devido acompanhamento nos
anos seguintes e de outras faixas etárias,
com os riscos que se acarreta para a saúde
pessoal e pública, bem como, de colocar
em risco o desenvolvimento da criança,
indo desta forma contra os princípios
preconizados pela Lei n.º 23/2017, de 23/05
- Lei de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco e de várias recomendações do Alto
Comissariado da Saúde».
Entende ainda o Executivo municipal que
«a insuficiência é cada vez mais clara, notória e com prejuízos evidentes para qualidade do serviço prestado, sendo que muitos
utentes se têm queixado, não só oralmente, como por escrito no livro de reclamações, da fraca qualidade do serviço e do
tempo de espera excessivo para obterem
uma simples consulta médica, decorrente
desta insuficiência de recursos».
Outro dos problemas apontados diz respeito às deficiências de funcionamento da
equipa de Saúde Mental Comunitária que,
«não está a ter uma presença efetiva no
terreno (estando apenas e só a funcionar
em Miranda do Corvo, contrariamente ao
inicialmente preconizado), não contribuindo dessa forma para ‘aliviar’ a pressão
de algumas das consultas com médico de
família, pelo menos de um grupo específico de utentes».
A Moção aponta ainda deficiências ao
«atual modelo de substituição dos profissionais que estão em situação de baixa
médica ou de licença», o qual, refere, «não
permite que, no caso das USF, possam ser
contratadas, para o efeito e em regime de
substituição, profissionais ou empresas
de prestação de serviços, a fim de que não
se comprometa a qualidade dos serviços
prestados, nem se coloque em causa a
prestação de cuidados médicos às popula26 de março de 2018
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ções, como tem estado a acontecer».
Entende o Executivo Municipal que «a USF
é uma unidade de saúde primária, responsável pelo atendimento de primeira linha
e deve encaminhar para outros serviços
(e.g., diagnóstico, terapêutica, mental)»,
pelo que «é importante que esta funcione
devidamente, permitindo o atendimento
a todos os habitantes nos tempos devidos,
para ter uma atitude preventiva evitando
assim custos maiores e o agravamento das
situações de saúde».
Esclarece também que «face à evidência do
mau funcionamento e a urgente necessidade de encontrar soluções rápidas, se
têm vindo a desenvolver um conjunto de
reuniões e contactos com a coordenadora
do Centro de Saúde, o coordenador do
ACES PIN e também com a presidente da
ARS Centro sem que daí tenha, até ao momento, saído uma solução ou alternativa
passível de resolver/minorar o problema
existente».
Face às razões expostas, e na moção
aprovada por unanimidade, «o Município de Vila Nova de Poiares manifesta-se
veementemente contra o atual deficiente
funcionamento da USF – Unidade de Saúde
Familiar», o qual consideram «votado a
uma situação de total e completo abandono por parte das entidades competentes».
Assim, e «atendendo à grave e inaceitável situação exposta, e no exercício da
legítima defesa das suas populações», o
Município de Vila Nova de Poiares, através
desta moção «reclama uma intervenção
urgente e eficaz da tutela, a fim de dotar
estes serviços dos recursos necessários
para uma digna prestação de cuidados de
saúde, com os níveis de qualidade a que os
cidadãos deste concelho têm direito e que
há tanto tempo justamente reclamam».
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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Presidente da Câmara Municipal João Miguel Henriques ladeado
pela Vereadora Lara Henriques de Oliveira (PS) e pelo Vereador Pedro Coelho (PSD)

Bancada dos Deputados do PS

FINANÇAS MUNICIPAIS

Assembleia Municipal
aprovou Orçamento
2018 pensado para
‘renascer das cinzas’
Incêndios de 15 de outubro condicionaram
a proposta que, ainda assim reflete
estratégia do Executivo

A

Assembleia Municipal de
Vila Nova de Poiares aprovou, em sessão extraordinária, a proposta de Orçamento e Grandes Opções do
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Plano para 2018, com os votos favoráveis
da maioria socialista e do membro do
CDS-PP e a abstenção dos cinco membros
do PSD.
Com o valor global de 10.304.617euros, o
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Orçamento para 2018 é, de acordo com o
Presidente da Câmara Municipal, «muito
condicionado pelos recentes incêndios
que afetaram a região e o concelho, nomeadamente os incêndios de 15 de outu-

+ € 10.304.617
ORÇAMENTO 2018

bro, que obrigaram a reavaliar prioridades
e à realização de um esforço suplementar»,
sem no entanto, reforçou, «deixar de
respeitar e refletir as linhas de orientação
estratégica definidas, identificando claramente os nossos princípios orientadores e
as principais necessidades de investimento
no concelho».
Incêndios: «Prioridade é a reconstrução»
Lembrando que «a prioridade é a reconstrução e apoio aos que mais sentiram os
efeitos dos incêndios», onde também se
inclui o próprio município, dado que tem
também infraestruturas afetadas como é

o caso do complexo da Fraga, o Presidente da Câmara apontou como prioridade
absoluta o apoio às habitações que têm
de ser recuperadas, algumas de primeira
habitação que, por isso, contarão com o
apoio municipal.
Também o apoio às empresas e agricultores não ficou de fora deste orçamento,
onde haverá um reforço significativo das
verbas afetas à proteção civil, desde a
limpeza de estradas, taludes e algumas
áreas florestais para onde será necessário
canalizar investimentos.
João Miguel Henriques reforça que a aposta foi a continuidade da política de gestão
cuidadosa, transparente e de grande rigor,

+

AÇÃO SOCIAL

130 mil euros
aumento de 48%
face a 2017

apresentando por isso «um orçamento
realista, não empolado, em que a receita
corresponde efetivamente à expectativa

ADMINISTRAÇÃO

Presidente da Assembleia Municipal Nuno Lima Fernandes ladeado
pelo 1ª Secretário Fernando Marta e pela 2ª Secretária Dina Mónica Batista

Bancada do Deputado do CDS/PP e dos Deputados do PSD

real da receita a cobrar».
O mesmo responsável lembrou que apesar
do processo de reequilíbrio realizado no
anterior mandato, «o Município não deixou ainda de estar em situação de excesso
de endividamento», mesmo depois dos
resultados muito significativos alcançados,
relembrando que, «desde outubro de 2013

+

PROTEÇÃO CIVIL

415 mil euros
aumento de 152%
face a 2017

conseguimos reduzir mais de 20% da dívida encontrada, ou seja mais de 4 milhões
de euros».
Este factor foi essencial, disse, para agora
«podermos apresentar algumas intenções
de investimento que até há bem pouco
tempo seriam impensáveis», apontando o
arranque da empreitada de requalificação
do Mercado Municipal, orçada em cerca de
900 mil euros, mas também a infraestruturação do Polo II da Zona Industrial de Vila

Nova de Poiares, com uma dotação para
também à reparação e ampliação da rede
2018 de cerca de 600 mil euros, financiada
de saneamento básico. Verbas que poderão
pelos fundos estruturais europeus através
ser ainda reforçadas, em caso de aprovação
de uma candidatura já aprovada ao Centro
das candidaturas a apresentar aos fundos
2020, repartida por três anos e que, em
estruturais, nomeadamente ao POSEUR
termos globais, representará um investi– Programa Operacional de Sustentabilidamento de cerca de 2 milhões de euros.
de e Eficiência no Uso de Recursos.
Neste capítulo, destaque também para a
O Orçamento para 2018 prevê ainda um
requalificação urbanística da zona do Soiinvestimento na ordem dos 240 mil euros
to, com uma dotação
para a cultura, com
de 100 mil euros.
os maiores investiFRAGA
A área social é outra
mentos a recair na
das grandes preocuPoiartes que contará
pações do Município
com uma dotação
Recuperação
do
Complexo
com uma dotação de
de 150 mil euros, e
cerca de 130 mil euros,
nas Festas de Nossa
onde se incluem os programas “Apoiar +”,
Senhora das Necessidades, com uma dotaos apoios com os transportes escolares e
ção de 30 mil euros.
a gratuidade dos manuais escolares para
Para o Desporto Recreio e Lazer está preo primeiro ciclo do ensino básico, num
vista uma ‘fatia’ de 186 mil euros, com desimportante apoio às famílias do concelho.
taque para a construção de um bar e uma
O abastecimento de água e o saneamento
sala de convívio no Estádio Municipal Rui
são outra das grandes prioridades de inManuel Lima (42 mil euros), a ampliação
vestimento do concelho, num valor global
da sala do ginásio municipal (25 mil eude mais de 400 mil euros, sobretudo diriros), bem como a manutenção das piscinas
gidos ao cadastro e beneficiação da rede já
municipais e contratação de nadadores
obsoleta de abastecimento de água, mas
salvadores, num total de 27 mil euros.

+

200 mil euros
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Nos transportes, onde estão incluídas as
verbas para a reparação de estradas e caminhos, a dotação é de 326.500 euros.
O apoio a instituições sem fins lucrativos
continuará a ser uma realidade, através
da celebração de protocolos, e o apoio às
juntas de freguesia será também reforçada,
de forma a poderem ter cada vez mais con-

+

MEDAS

100 mil euros
Requalificação da
Zona Turística

dições, no âmbito dos acordos de execução, a dar cumprimento às competências
delegadas.
Concluindo, «depois do processo de recuperação financeira, queremos agora iniciar
e dar seguimento ao processo de recuperação ao nível das infraestruturas básicas,
da qualidade de vida dos Poiarenses e
da afirmação definitiva do concelho e de
todas as suas potencialidades no território
e na região», referiu.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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FERIADO MUNICIPAL

Município homenageou José Rui Féteira
e inaugurou dois novos investimentos

A

s comemorações do 120º
Aniversário da Restauração
do Concelho foram assinaladas com a presença do
Ministro da Agricultura,
Capoulas Santos que inaugurou o Louredo Natura Parque, o Espaço de Apoio ao
Visitante e presidiu à sessão solene onde
foram atribuídas as medalhas de bons
serviços aos trabalhadores municipais e a
Medalha de Honra do município a José Rui
Feteira.
Na Sessão Solene, um dos pontos altos
foi a distinção com medalha de honra do
Município a José Rui Feteira, personalidade
sobejamente conhecida do concelho, que
já tinha recebido em tempos a Medalha
de Ouro por Mérito Municipal na área da
Saúde.
Reconhecendo a sua atividade, «o seu
empenho e dedicação ao concelho, em
várias áreas, sobretudo a participação na
vida política ativa», não só como presidente da Junta de Freguesia de São Miguel de
Poiares durante cinco mandatos, entre1979
a 2009 e ainda como vereador, nos mandatos de 1982-85 e 1985-89, a atribuição da
Medalha de Honra destaca ainda «a parti-

cipação na vida associativa do concelho,
designadamente na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, ADIP-Associação de Desenvolvimento Integrado e,
entre outros, a Cooperativa Agro-Pecuária
de Vila Nova de Poiares».
«É o reconhecimento de mais de 40 anos
de empenho e dedicação à causa pública»,
conforme sublinhou também o presidente da Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, destacando que se trata de uma
«homenagem justíssima».
Além da Medalha de Honra, foram ainda
atribuídas as medalhas por bons serviços
prestados ao Município aos trabalhadores
da Câmara Municipal que completaram
15, 25 e 35 anos de serviço, e assinados
protocolos de colaboração e contratos
-programa com as diferentes associações e
coletividades do concelho.
No final da cerimónia da sessão solene, as
atenções viraram-se para as inaugurações,
nomeadamente do Espaço de Apoio ao
Visitante (Parque de Autocaravanas), junto
ao espaço da Feira Semanal, e também do
novo Louredo Natura Parque, na margem
esquerda do Rio Mondego, na localidade
de Louredo.
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Espaço de Apoio ao Visitante
Apresentado pelo próprio Presidente da
Câmara Municipal, durante o Feriado
Municipal, «o Espaço de Apoio ao Visitante, situado no eixo urbano da Vila inserido
no prolongamento da artéria principal do
centro histórico e muito próximo da Ribeira de Poiares, constitui uma área estruturante para o desenvolvimento contínuo da
zona verde no sentido em que estabelece
de forma clara a ligação entre espaço natural, rural e urbano, que pretende acolher
os visitantes que se deslocam a Vila Nova
de Poiares».
Refira-se que este equipamento se encontra dotado de zona de merendas arborizada, zona de parqueamento e zona pedonal,
ponto de informação ao visitante, entre
outras valências, tornando-se num espaço
atrativo para o turismo e lazer e em simultâneo gerador de maior atividade social,
cultural e económica para o concelho,
valorizando e dignificando as margens da
Ribeira de Poiares.
Louredo Natura Parque
O Louredo Natura Parque encontra-se
edificado na aldeia de Louredo, na zona

ribeirinha do Rio Mondego, local que
se encontra indelevelmente associado a
características paisagísticas e ambientais
únicas. Fator privilegiado que o Município
teve em conta para a sua aposta na requalificação deste espaço, através da construção
de um parque ribeirinho de merendas,
acessível a todos os cidadãos, tornando-o
numa verdadeira zona de lazer, de convívio e de fruição pública.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «este investimento
privilegia uma abordagem integrada, inovadora e com efeitos multiplicadores para
dinamização da aldeia onde se encontra
( Louredo) e pretende criar um ponto de
referência para a sua população através do
seu envolvimento e estruturação em ações
de dinamização distintivas, integradas
na estratégia municipal para o turismo e
valorização dos recursos naturais do concelho de Vila Nova de Poiares, assente na
implementação de novos polos turísticos
de base sustentada, no qual irá nascer,
brevemente, um Centro de Aventura, dinamizado em parceria com uma empresa
do setor que ficará instalada em terreno
contíguo à presente infraestrutura».

ADMINISTRAÇÃO

COOPERAÇÃO No decorrer da Sessão Solene foram assinados Protolos de Colaboração e Contratos Programa com diversas associações e coletividades do Concelho, nomeadamente:
AEDP [Associação Empresarial de Poiares], APPACDM / Vila Nova de Poiares, ARSM [Associação Recreativa de São Miguel], Associação Desportiva de Poiares, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vila Nova de Poiares, Associação iCreate, Associação Panóplia de Adeptos - Poyares Rotações, Associação Poiarense de Artes e Espetáculos, CBEISA [Centro de Bem Estar Infantil de Santo André], Centro de Convívio do Carvalho, Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis, Confraria da Chanfana, CTEP [Companhia de Teatro Experimental de Poiares], Filarmónica Fraternidade Poiarense, Grupo Folclórico e Cultural da Póvoa
da Abraveia, Grupo Motard de Vila Nova de Poiares e Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades.

MEDALHAS POR BONS SERVIÇOS A FUNCIONÁRIOS
35 anos: José Carlos dos Santos Ferreira e Pedro Manuel Solha Grilo;
15 anos: Ana Maria Marques Lopes Baeta, Carlos Manuel de Jesus Fernandes e
Virgínia Isabel Gomes Teixeira Lopes

Inauguração do Espaço de Apoio ao Visitante [Parque de Autocaravanas]

População de Louredo esteve presente na inauguração do Louredo Natura Parque

Inauguração do Louredo Natura Parque

26 de março de 2018
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RENASCER

Assembleia Municipal
cria grupo de trabalho
‘pós-incêndios’

A

primeira sessão da Assembleia Municipal do Mandato
2017-21 aprovou a criação de um grupo de trabalho para
análise do ‘pós-incêndio’, com os deputados das três forças partidárias representadas a manifestarem disponibilidade para encontrarem medidas e ações de prevenção de incêndios.
Dos vários assuntos a discussão, realce ainda para medida de apoio
às famílias afetadas pelos incêndios que afetaram o concelho, nomeadamente nos meses de Julho, Agosto e Outubro.
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do
Executivo e autorizar a aplicação da média dos últimos 12 meses
na faturação do consumo de água referente àqueles meses para
todos os consumidores que se tenham deparado com um consumo
excessivo naquele período, decorrente da utilização da água da rede
pública para o combate às chamas.
Também foi deliberada a aprovação da Área de Reconstrução Urgente, tendo por base o levantamento efetuado das habitações atingidas
pelos incêndios, nomeadamente de 15 de outubro.
Este foi um dos pontos altos do debate, com a discussão orientada
para as medidas que deveriam ser tomadas no período de pós-incêndio, com as bancadas a considerarem ser tempo de aproveitar esta
‘janela de oportunidade’ criada para apostar na sensibilização dos
proprietários e demais agentes da floresta no sentido de criar condições não só para conter e evitar a erosão dos solos, como também
para pensar e planear o que fazer em matéria de reflorestação.
Neste sentido, as 3 forças partidárias representadas manifestaramse disponíveis para a criação de um grupo de trabalho para análise
do chamado período ‘pós-incêndio’, com vista à apresentação de
sugestões de medidas e ações a desenvolver no terreno, como forma
de agir sobre as áreas ardidas, mas também de prevenir o impacto
das chuvas.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«esta é uma excelente iniciativa dos grupos municipais representados na Assembleia e que denotam vontade de trabalhar em conjunto
colocando-se ao serviço de Poiares e dos Poiarenses», sublinhando
que o Município «precisa do empenho e dedicação de todos para
se reerguer e reconstruir Vila Nova de Poiares, voltando a colocar o
concelho na senda do progresso e do desenvolvimento».
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TOPONÍMIA

Executivo aprovou números
de polícia e concluiu
processo de toponímia

A

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião do Executivo,
a proposta de atribuição de números
de polícia a todas as habitações do
concelho, concluindo, desta forma
o processo de toponímia iniciado no mandato
anterior.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «é o cumprimento de uma promessa e, sobretudo, a concretização de um dos anseios
mais antigos dos poiarenses, que agora, finalmente, podem ter número de porta e nome nas ruas
onde residem», afirmou, lembrando a importância
também para as populações e para o bom funcionamento dos serviços públicos em geral, especialmente no que se refere ao correio postal.
«Esta será, sem dúvida, uma das marcas do nosso
executivo», acrescentando que «o desenvolvimento
e crescimento do concelho não se faz só com as
chamadas ‘grandes obras’, é necessário também
apostar nas pessoas e na resolução dos problemas
que afetam diretamente as populações», adiantou.
O mesmo responsável fez questão de sublinhar «a
participação das diferentes juntas de freguesia,
com total cooperação e envolvimento no processo,

a par de algumas individualidades do concelho que
foram fundamentais para o bom trabalho que tem
sido conseguido nesta matéria».
Recorde-se que o processo de toponímia era uma
das reclamações mais veementes das populações
e também uma promessa eleitoral, devidamente
cumprida pelo atual Executivo, ao ter iniciado
o procedimento logo que iniciou funções, com
a constituição da Comissão de Toponímia e a
formação de um grupo de trabalho para estudar e
fundamentar as propostas de topónimos para as
diferentes artérias das freguesias do concelho. Os
processos foram depois liderados pelas próprias
Juntas de Freguesia que, auscultando a população
elaboraram as propostas finais de toponímia, cujo
processo de colocação das placas nas respetivas
ruas já se encontra em curso.
Depois dos nomes das ruas, foram agora atribuídos
os números de polícia, sendo que as populações
poderão agora, junto dos serviços municipais no
Balcão Único de Atendimento informar-se não só
do número que lhes foi atribuído, como também
dos procedimentos necessários, nomeadamente a
aquisição dos números para a aplicação física da
própria numeração nas suas habitações.

ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO PARTILHADA

Orçamento Participativo para 2018 contempla
50 mil euros divididos pelo OPJ e OPG

O

O sucesso da 1ª edição do
Orçamento Participativo
elevou a ‘fasquia’, tendo
registado mais 2800 votos,
fazendo com que a Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares voltasse
a apostar no Orçamento Participativo,
mantendo os valores do ano anterior, 50
mil euros, divididos em partes iguais entre
Orçamento Participativo Jovem e Orçamento Participativo Geral.
A expetativa para a edição 2018 é a de que
«volte a ser um grande sucesso, envolvendo toda a população, desafiando-as
a participarem ativamente na gestão da
‘coisa pública’ e apresentando propostas
que possam ser fatores de mobilização em
torno de projetos inovadores e importantes para as comunidades locais», apontou
o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques.
Apesar de no ano de implementação os
prazos terem sido encurtados, a edição
de 2018 conta com prazos mais alarga-

dos, permitindo uma maior «discussão,
divulgação e maturação na apresentação
de propostas», referiu o mesmo responsável, que acredita, «irá suscitar uma maior
participação de todos, num reforço da
participação democrática e cidadania
ativa», reforçando que «é fundamental que
as populações se envolvam e participem
diretamente no processo de decisão e nos
digam onde deve ser aplicado e investido o
dinheiro do Município que, no fundo, é de
todos», concluiu.
Assembleias Participativas
decorreram nas Juntas de Freguesia
A fase de apresentação de propostas decorre até final de abril, sendo que as ideias/
propostas/projetos poderão ser apresentados, mediante formulário próprio, através
de email próprio: orcamentoparticipativo@cm-vilanovadepoiares.pt ou presencialmente nas Assembleias Participativas
que o Município promoveu em cada
freguesia do concelho.

As Assembleias Participativas contaram
sempre com a presença do Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
que faz questão de pessoalmente apresentar a iniciativa e esclarecer as dúvidas
que vão sendo colocadas sobre o processo,
formas de candidatura e de votação, sublinhando «a importância deste mecanismo de democracia participativa para o
envolvimento da população no processo
de decisão sobre a aplicação do Orçamento Municipal».
«É fundamental auscultar as populações e
proporcionar-lhes uma maior proximidade com a gestão municipal e o processo de
decisão sobre os investimentos do Município. Só assim conseguimos ter uma gestão
partilhada e verdadeiramente inclusiva
que responde às necessidades dos munícipes», afirmou o Presidente da Câmara
Municipal.
Durante o mês de maio, decorre o processo
de análise técnica das propostas recebidas, do qual resultará a correspondente
26 de março de 2018
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divulgação da lista final das propostas a
concurso. A fase de votação decorrerá nos
meses de junho e julho, sendo que os resultados finais serão apresentados durante
o mês de setembro.
Recorde-se que o Orçamento Participativo
de Vila Nova de Poiares tem a particularidade de se dividir em duas vertentes,
uma direcionada ao público com idades
entre 16 e 35 anos, designado por Orçamento Participativo Jovem(OPJ) e outra,
mais alargada, designada por Orçamento
Participativo Geral(OPG). Em termos de
montantes, o Município definiu um valor
idêntico ao de 2017, ou seja, 50 mil euros, a
distribuir em partes iguais pelos dois tipos
de orçamento participativo.
Refira-se ainda que todos os documentos,
formulários, regulamento e informações
sobre o processo estão disponíveis online
na página do município, na área dedicada
ao Orçamento Participativo, ou diretamente em: http://www.cm-vilanovadepoiares.
pt/municipio/orcamento-participativo
boletim municipal de Vila Nova de Poiares

9

ADMINISTRAÇÃO

O

Município de Vila Nova
de Poiares aprovou, por
unanimidade, em sessão
da Assembleia Municipal,
avançar para a constituição de uma associação de fins específicos,
com o objetivo de constituir um sistema
intermunicipal dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais e de recolha de resíduos urbanos,
abrangendo os municípios de Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de Pêra,
Condeixa, Figueiró, Góis, Lousã, Miranda
do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrógão,
Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.
Decisões semelhantes terão de ser tomadas
pelas Assembleias Municipais de cada um
dos concelhos envolvidos, tendo como objetivo final a constituição deste sistema intermunicipal. O objetivo é não só a gestão
mais eficiente dos sistemas, mas sobretudo
possibilitar aos municípios avançar com as
candidaturas necessárias ao POSEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso dos Recursos, nomeadamente ao aviso designado por “Ciclo Urbano da Água (CUA) – Operações Promovidas

MUNICÍPIOS AGREGADOS

Poiares avança para
sistema intermunicipal
de águas, saneamento
e resíduos
por Entidades Gestoras Agregadas”.
Esta foi a solução encontrada pelos municípios para responder às exigências dos
termos do referido aviso, ao qual apenas
podem concorrer entidades gestoras que
prestam serviços de abastecimento de
água e de saneamento de águas residuais
em baixa, que abranjam no mínimo
50.000 habitantes residentes e envolvam a
totalidade da área territorial de 3 ou mais
concelhos. «Neste momento apenas se
está a decidir a criação do sistema inter-

PARCERIA

Presidente do IPC visitou
Vila Nova de Poiares

J

orge Conde, presidente do Instituto
Politécnico de Coimbra (IPC), esteve
em Vila Nova de Poiares, numa reunião com o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.
Os responsáveis fizeram o ponto de

situação das parcerias existentes entre
as escolas do IPC e os diferentes atores
económicos do concelho e analisar quais
as intervenções necessárias no sentido de
desenvolver a valorização e promoção das
potencialidades do concelho.
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municipal, sendo que a forma jurídica de
constituição e o modelo de funcionamento
ainda está em fase de estudo», cujos resultados, depois de conhecidos «fornecerão
os elementos necessários para a melhor
tomada de decisão relativamente ao o
modelo de gestão e de funcionamento»,
explicou João Miguel Henriques.
Recorde-se que as redes de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais são uma das principais preocupações deste Executivo que, desde a sua

tomada de posse, as identificou como
umas das principais prioridades de ação,
mas impossível de serem concretizadas
apenas com recurso ao orçamento próprio
do Município, sendo que o investimento
necessário para a substituição e remodelação das redes se afigura como extremamente elevado.
«Com o enorme esforço realizado para a
estabilização financeira do Município foi
conseguida uma folga orçamental que
já conseguimos alocar a alguns investimentos parciais que realizámos nalguns
pontos mais críticos, no entanto, há ainda
muito a fazer», dando como exemplo «as
roturas quase diárias nas condutas, que
estão obsoletas e obrigam a uma intervenção permanente, com níveis de perdas na
ordem dos 50%, o que é verdadeiramente
incomportável».
Desta forma, os investimentos necessários
apenas poderão ser realizados com recurso
aos apoios dos fundos comunitários, em
especial, através do POSEUR, pelo que «este
passo de avançar para a criação de um
sistema intermunicipal, se assume como
absolutamente fundamental para a concretização desse desiderato e podermos
aumentar a eficiência de todo o sistema».
A decisão de avançar para a criação deste
sistema foi aprovada por unanimidade em
Assembleia Municipal, devendo ser aprovada também nos órgãos homólogos dos
municípios vizinhos, permitindo avançar
com os procedimentos possíveis, enquanto
se aguardam os resultados do estudo em
curso, que permitirá depois decidir qual o
melhor modelo legal de gestão.
Refira-se que, no caso em apreço, e para o
conjunto dos municípios, estima-se que o
POSEUR possa financiar investimentos na
ordem dos 26 milhões de euros.

PROTEÇÃO CIVIL

PROTOCOLO

Ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita, homologou EIP de Vila Nova de Poiares
Equipa de Intervenção Permanente vai reforçar capacidade operacional dos Bombeiros

O

Ministro da Administração Interna, homologou
em Vila Nova de Poiares o
protocolo para criação de
uma Equipa de Intervenção
Permanente no concelho, num documento ‘tripartido’ assinado pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares e o Município de
Vila Nova de Poiares.
«Esta é a primeira equipa criada em 2018»,
conforme afirmou o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que se
juntará às 166 já criadas, e que significarão
um importante reforço da capacidade
operacional dos bombeiros».
O responsável do Governo fez ainda um
apelo à capacidade de união de todos
os agentes em torno da mesma causa, «a

prevenção», no sentido de se providenciar
a «limpeza dos espaços florestais, em especial, nos 50 metros em torno das habitações e 100 metros em volta das povoações»,
de forma «a estarmos melhor preparados
para enfrentar a época de maior risco de
incêndio», reiterando que «é prioritário
limpar as matas até ao final de maio».
No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
realçou a importância do momento «para
a criação de condições operacionais cada
vez mais favoráveis à nossa corporação
de Bombeiros», reforçando a mais-valia
da criação no concelho de uma Equipa de
Intervenção Permanente , sobretudo «no
que à melhoria da operacionalidade do
corpo de Bombeiros diz respeito e consequentemente à eficácia e eficiência da sua
ação para a proteção e segurança da nossa

população», pelo que, «a Câmara Municipal não podia deixar de dar este passo e
desta forma possibilitar a sua instalação
no nosso Concelho».
Recordando o impacto dos incêndios do
passado dia 15 de outubro no concelho
e na região, afirmou que «não queremos
voltar a viver tal inferno. Temos todos, em
conjunto, que trabalhar para garantir as
melhores condições possíveis não só em
termos de operacionalidade como também em termos de prevenção».
O mesmo responsável concluiu, referindo
que, «a criação de melhores condições
de operacionalidade para aqueles que
muitas vezes arriscam a própria vida para
garantir a nossa segurança é sem dúvida
importante, mas é apenas uma das faces
do tabuleiro. Algo tem que ser feito e este
é o momento. Se nada fizermos agora,
26 de março de 2018

# 15

podemos não vir a ter uma segunda oportunidade».
Refira-se que esta EIP é uma equipa,
constituída por cinco elementos efetivos
recrutados dentro do universo dos Bombeiros Voluntários do corpo de Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Poiares, em
cujo quartel irão ficar em permanência,
irá funcionar em regime de exclusividade,
com um horário semanal de 40 horas definido pelo respetivo Comandante do Corpo
de Bombeiros.
Trata-se de um esforço financeiro repartido em partes iguais entre o Município
de Vila Nova de Poiares e a autoridade
Nacional de Proteção Civil, numa despesa
anual de cerca de 35.000 Euros para cada
uma das entidades envolvidas durante
os próximos três anos, podendo vir a ser
renovado.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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ALERTA

Ação de Sensibilização
sobre a Vespa Velutina

A

Câmara Municipal promoveu uma ação de sensibilização sobre a Vespa Velutina, vulgarmente designada
por ‘vespa asiática’, em parceria com a Escola Superior
Agrária de Coimbra e Associação NATIVA, com o objetivo
de alertar para os cuidados a ter e transmitir à população os
métodos mais eficazes para o combate a esta espécie invasora.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
lembrou a importância destas ações de sensibilização «que
permitem alertar os apicultores e a população em geral o impacto negativo da vespa nas produções de mel e derivados»,
sublinhando ainda «o esforço que o Município, através dos
serviços de proteção civil, tem desenvolvido na exterminação
dos ninhos, de forma a conter esta praga e a minimizar o seu
impacto nas produções».

PREVENÇÃO

Concelho de Poiares integra
Plano Intermunicipal de
Gestão de Riscos

O
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

Entidades alertam para
limpeza da floresta

O

serviço de Proteção Civil em conjunto com a GNR e
a Polícia Municipal realizaram sessões de esclarecimento sobre gestão de resíduos florestais, no âmbito
da legislação relativa à gestão da matéria combustível.
As sessões foram descentralizadas, decorrendo em centros de
convívio e outros locais do concelho, numa lógica de maior
proximidade, permitindo aos interessados esclarecer as dúvidas existentes sobre as áreas a limpar, as distâncias a cumprir
e as espécies que são ou não abrangidas.
12
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PIGR – Plano Intermunicipal de Gestão
de Riscos foi apresentado em reunião
do Executivo da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, pela voz do Comandante Operacional Municipal Luís
Sousa, que deu a conhecer os principais vértices de ação
deste plano de suporte à decisão elaborado no âmbito
da CIM-Região de Coimbra.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, sublinhou «o caráter inovador deste documento,
na medida em que não versa apenas sobre a dimensão
da emergência, mas vai mais além, proporcionando
uma visão alargada, desde a prevenção, a emergência e
também a fase de recuperação e reabilitação, extremamente importante no cenário pós-catástrofe», permitindo ainda, através do uso de uma plataforma integrada, a integração de dados para suporte da resposta em
tempo real.
Com o impacto dos últimos incêndios bem presente na
memória de todos, o mesmo responsável fez questão de
apontar a importância e mais-valia deste documento,
«não só em matéria de fogos florestais, mas em todas as
vertentes de catástrofes, desde os sismos, cheias e inundações, ou outros acidentes graves de origem natural
ou humana».
Na apresentação do documento, o COM Luís Sousa, ex-

26 de março de 2018

plicou que se trata de um plano que configura, sobretudo, «um instrumento de planeamento e gestão que articula diferentes esferas de atuação em matéria de gestão
do risco, numa lógica interdisciplinar, multinível e
multissetorial», que não visa substituir nenhum dos
planos já existentes, mas fundamentalmente, complementar e atuar em articulação com os Planos (Distritais
e Municipais) de Emergência e Proteção Civil.
Elaborado no âmbito da CIM-RC e enquadrado «nas
ações a desenvolver no âmbito da implementação do
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no
Uso dos Recursos (POSEUR), aprovado pela Comissão
Europeia», o PIGR pretende abordar um conjunto de
ações a desenvolver que se integram na adaptação às
alterações climáticas e na prevenção e gestão de riscos,
tendo como objetivo final a promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a
capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver
sistemas de gestão de catástrofes.
Este documento vem aumentar, por isso, a capacitação
institucional da CIM-RC, e dos municípios que a compõem, para as atividades relativas à gestão do risco, o
que passa por criar condições para uma maior eficiência dos processos de tomada de decisão e a respetiva
comunicação e articulação com os diversos agentes,
organismos e entidades de proteção civil.

AMBIENTE

O

s alunos do Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de
Poiares (centros escolares e Escola EB 2,3/S Dr.
Daniel de Matos) fizeram
a entrega oficial ao Presidente da Câmara
Municipal dos seus testemunhos e sugestões no pergaminho que passou pelas
várias escolas e também pelos Bombeiros
Voluntários.
A entrega surge na sequência da adesão do
Município de Vila Nova de Poiares à “Rota
pela Floresta” da ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa, numa iniciativa que
pretende constituir-se numa ação catalisadora de sinergias entre escolas e autarquias com o principal objetivo de agir pela
proteção dos ecossistemas existentes no
município, com particular enfoque na floresta. Os testemunhos pretendem motivar
sugestões, registar opiniões e simbolizar
compromissos.
Para o Município a defesa da floresta é
uma das principais preocupações, pelo
que, conforme referiu o presidente da
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «esta é uma ação fundamental na
sensibilização das crianças e da população
em geral para a importância da defesa do

ECO-ESCOLA

Alunos entregam pergaminho com
sugestões da “Rota pela Floresta”
meio-ambiente, e da proteção e conservação dos ecossistemas e das florestas».
O mesmo responsável sublinhou ainda
que, «ao mesmo tempo, permite ainda colocar em prática o exercício da cidadania

AMBIENTE

A

Refira-se que, juntamente com o pergaminho foi também assinada a bandeira que
ficará exposta nos Paços do Município,
simbolizando a adesão e compromisso do
Município nesta iniciativa.

REFLORESTAÇÃO I

Escola Dr. Daniel de Matos
hasteou Bandeira Eco-Escola
Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos
hasteou a Bandeira Eco-Escola
numa cerimónia que reconheceu
o trabalho desenvolvido pelos alunos,
professores, auxiliares, técnicos e direção
do Agrupamento de Escolas, em parceria
com a Câmara Municipal.
A presença de João Miguel Henriques,

ativa alertando para os direitos, deveres e
responsabilidades de cada um na defesa
de um património que é de todos e que é
fundamental para o bem-estar de toda a
comunidade».

Presidente da Câmara Municipal e do
Vice-Presidente Artur Santos, com os pelouros da Educação e Ambiente, «é a prova
da importância que damos à temática
ambiental». A atribuição deste galardão é
o reconhecimento do trabalho desenvolvido na redução da pegada ecológica, como
pela sensibilização de toda a comunidade.

Alunos de Poiares e Cascais
plantam árvores no Parque Verde

A

s alunos do Agrupamento de
Escolas (centros escolares e Escola
EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos) e os
alunos da Escola Raul Lino, de Cascais,
plantaram 270 árvores (sobreiros) no
Parque Verde, numa iniciativa que contou
com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e Cascais Ambiente.
26 de março de 2018
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A iniciativa decorreu no âmbito de um
projeto solidário para as zonas afetadas
pelos incêndios, tendo os alunos da EB
Raul Lino vindo a Poiares, não só para
entregar as árvores, mas também para em
conjunto procederem à respetiva plantação, num encontro integrado também na
adesão à “Rota pela Floresta” da ABAE.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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AMBIENTE

REFLORESTAÇÃO II

VI “Bubones Experience”
decorreu no Parque Verde

P

oiares acolheu a 6ª edição do “Bubones Experience”, uma atividade organizada pela Associação de Estudantes da ESEC em
parceria com o Município.
A atividade teve lugar no Parque Verde e incluiu uma plantação de
árvores, contribuindo assim para a reflorestação de uma área que foi
atingida pelos fogos de 2017.
A iniciativa funcionou como uma espécie de ‘retiro’ no final da época
de exames, desfrutando de um contacto privilegiado com a natureza.
PROTOCOLO

RECICLAGEM

Rede concelhia de
Ecopontos expandida

V

ila Nova de Poiares viu o número de ecopontos existentes no
Concelho ser aumentado, após a entrega de novos contentores por parte da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A, no
âmbito da candidatura efetuada ao POSEUR – Promoção da Reciclagem Multimaterial por esta entidade.
Estes equipamentos, há muito solicitados pelas populações, foram
instalados numa primeira fase na Vila (Urbanização de Vale Vaqueiro), Santa Maria (junto à sede da Junta de Freguesia de Arrifana),
Olho Marinho (junto à antiga Escola Primária), Alveite Grande (junto
ao Centro de Convívio) e nas Ribas.
No decorrer deste ano está prevista a entrega por parte da ERSUC de
mais contentores de recolha seletiva, reforçando assim a rede existente em Vila nova de Poiares.
Refira-se que a temática da reciclagem é uma das preocupações deste
Executivo, pelo que desde a primeira hora tem procedido a diversas
ações no sentido de fomentar esta prática, nomeadamente o aumento
gradual de locais onde os cidadãos possam fazer a reciclagem seletiva, e cuja localização pode ser consultada no site do Município.
Ainda neste âmbito, desde 2015 que a Câmara Municipal dispõe no
seu estaleiro um Ecocentro – Ponto de Recolha e Armazenamento
Temporário de Resíduos, devidamente licenciado, onde podem
ser entregues pelos munícipes os mais variados resíduos como os
domésticos volumosos, resíduos biodegradáveis de jardins e parques,
resíduos elétricos e eletrónicos, bem como resíduos de construção e
demolição.
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Município reforça pontos de
recolha de pilhas e baterias

O

Município de Vila Nova de Poiares
está a apostar no alargamento de
pontos de recolha de resíduos,
nomeadamente dos designados
eco-pontos e pilhões, numa clara
preocupação com a defesa e preservação do meio
-ambiente.
Neste sentido o Município de Vila Nova de Poiares
estabeleceu um Protocolo com a Ecopilhas– Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda., a qual disponibilizou diversos contentores
de recolha de pilhas – Pilhões, os quais foram
distribuídos por diversos locais do concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «esta é uma preocupação do Executivo, pelo que temos apostado no desenvolvimento
de diversas atividades para a crescente consciencialização da população, bem como reforçando a
colocação dos respetivos contentores diferenciados
junto dos aglomerados populacionais, de forma
a que, as pessoas possam, de uma forma rápida e
eficaz, proceder à separação dos resíduos».
E se, no que toca aos eco-pontos, com os tradicio-

nais contentores coloridos para a devida separação
dos materiais de papel/vidro/plásticos e metais,
a consciencialização vai crescendo, nota-se ainda
a necessidade de reforçar a aposta na recolha de
pilhas, acumuladores e baterias, de forma a evitar
que continuem a ser colocados nos recipientes de
lixo indiferenciado.
Por serem constituídos por metais pesados perigosos, quando são rejeitadas juntamente com o
lixo doméstico constituem um perigo quer para o
ambiente, quer para a saúde humana, uma vez que
contaminam o solo e poluem as águas.
Uma simples pilha é suficiente para contaminar
uma área considerável de solos (por exemplo, a
área de um campo de futebol) durante 50 anos.
Uma única pilha alcalina pode contaminar 175.000
litros de água, uma quantidade superior ao que
uma pessoa bebe em toda a vida.
No âmbito deste reforço, foram colocados Pilhões
nas Juntas de Freguesia, Centros Escolares, EB 2,3
Dr. Daniel de Matos, Paços do Concelho, Centro
Cultural de Poiares (Biblioteca Municipal) e Estaleiro Municipal.

SUPLEMENTO
DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES
3 de março de 2017 a 4 de dezembro de 2017

Reunião Ordinária de
03 de MARÇO de 2017
1) Cortejo de Carnaval das Associações e Instituições do Concelho – 2017 – Atribuição de Apoios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio, no valor de 100 € a cada uma das
seguintes associações/instituições do concelho:
- Associação Desportiva Recreativa e Cultural de
Mucela;
- Associação ICreate;
- Associação Recreativa de São Miguel;
- Centro Cultural e Recreativo das Ribas;
- Centro de Bem Estar Infantil Santo André;
- Centro de Convívio do Carvalho;
- Comunidade Juvenil São Francisco de Assis – Olho
Marinho;
- Filarmónica Fraternidade Poiarense;
- Irmandade Nª Sr.ª das Necessidades;
- União Recreativa Santa Luzia.
- Companhia de Teatro Experimental de Poiares;
- Grupo Motard de Poiares.
2) Protocolo de cooperação para implementação do
projeto piloto de alfabetização “Letras Prá Vida” no
concelho de Vila Nova de Poiares – ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
3) Protocolo entre o Município de Vila Nova de
Poiares, a SATA Internacional e a SATA Air Açores
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
4) Processo de Obras nº 6/2015 – Aprovação definitiva de legalização de edifícios – Alves Bandeira e C.ª
S.A. – Vale de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, a aprovação
definitiva de legalização de edifícios de Alves Bandeira
e C.ª S.A. sitos em Vale de Vaz, de acordo com as condições indicadas na informação técnica.
4) Processo de Obras nº 56/2014 – alterações ao
projeto de arquitetura de construção de moradia e
muro de vedação – Dulce Maria da Costa Travassos
– Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
5) Processo de Obras nº 55/2016 – legalização de
edificação (moradia e anexo) – Caixa Geral de
Depósitos – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
6) Proposta de alteração à operação de Loteamento
n° 2/90, Alvará de Loteamento n° 1/91 – Hortas - S.
Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas. Mais deliberou submeter o processo à Assembleia Municipal.
Reunião Ordinária de
17 de MARÇO de 2017
1) Associação Forestis – Associação Florestal de
Portugal – Proposta de desvinculação
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos
Srs. Vereadores do PSD, e para efeitos de autorização submeter à Assembleia Municipal, proposta de
desvinculação do Município de Vila Nova de Poiares
como associado da Associação Forestis – Associação
Florestal de Portugal.”
2) Pedido de apoio financeiro – Baile de Finalistas
da Escola EB 2/3 Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio financeiro, no valor de 200 € ao

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares,
destinado ao evento - Baile de Finalistas da Escola EB
2/3 Dr. Daniel de Matos.
3) Concurso de Fotografia Bebé Poyares – Atribuição de Prémios
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do
Sr. Vereador do PSD, aprovar a atribuição de prémios
do Concurso de Fotografia Bebé Poyares, no valor de
500 € a cada uma das seguintes categorias:
Categoria – Melhor Fotografia de Bebé (0 aos 12 meses): 1.º e único Lugar: Bebé | Bianca Simões Ventura;
Responsável | Pai: Marco Filipe Ferraz Ventura
Categoria – Melhor Fotografia de Bebé (12 aos 24
meses): 1.º e único Lugar: Bebé | José Maria Pedroso
Rodrigues; Responsável | Mãe: Sandra Margarida
Pedroso Dias
Categoria – Melhor Álbum do Bebé (0 aos 36 meses):
1.º e único Lugar: Bebé | José Maria Pedroso Rodrigues; Responsável | Mãe: Sandra Margarida Pedroso
Dias
4) Voto de Louvor – Equipa Futebol Feminino ADP
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o voto
de louvor à equipa de futebol feminino da ADP - Associação Desportiva de Poiares.
5) Processo de Obras nº 5/2017 – legalização de
alterações em moradia – Manuel Fernando Azevedo
– Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos. Mais deliberou proceder à liquidação das
taxas, nos termos do art.º 117º do D.L. n.º 555/99, de
16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo
D.L. n.º 136/2014, de 9 de setembro, conjugado com o
art.º 35 do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação e Taxas Aplicáveis.
Reunião Ordinária de
07 de ABRIL de 2017
1) Regulamento – Início do Procedimento e participação procedimental, tendo em vista a elaboração
do Projeto de Regulamento Municipal de Toponímia
e Numeração de Polícia no concelho de Vila Nova de
Poiares – revogação do existente
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
abertura do procedimento tendente à alteração do
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Policia no concelho de Vila Nova de Poiares.
2) Orçamento Participativo – Valor total a afetar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o montante de 50.000€ a afetar ao processo de Orçamento
Participativo, sendo destinados 25.000€ ao Orçamento
Participativo Jovem-OPJ e 25.000€ ao Orçamento
Participativo Geral-OPG.
3) Pedido de apoio financeiro – Baile de Finalistas
da Escola EB 2/3 Dr. Daniel de Matos – Retificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a
deliberação de 17/3/2017 atribuindo o apoio financeiro
à Associação de Pais da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel
de Matos.
4) Conceção, implementação e gestão das Medidas
de Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação
Pública do Município de Vila Nova de Poiares, ao
abrigo do Decreto-Lei nº 29/2011, de 28 de fevereiro
– Relatório final e proposta de adjudicação
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar as conclusões
contidas no relatório final e adjudicar ao agrupamento
constituído por I-Sete Inovação Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, SA e Welsmart-Energy
Solutions, SA pelo valor contratual de 1.195.995,60 €
(um milhão cento e noventa e cinco mil novecentos e
noventa e cinco euros e sessenta cêntimos), acrescido

As atas aqui apresentadas,
em versão resumida,
podem ser consultadas
no site do Município em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt

de IVA à taxa legal.
5) Permuta de terreno e constituição de servidão
entre Município e a empresa Olisantos-Sociedade de
Construções, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
permuta de terreno.
6) Projeto de Regulamento de Utilização do Centro
Cultural de Poiares
Encontrando-se reunidos os pressupostos legais, a
Câmara Municipal, ao abrigo das disposições al k)
do nº 1 do art.º 33º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12
de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a
versão final do Projeto de Regulamento de Utilização
do Centro Cultural de Poiares, com a alteração à
designação de Biblioteca Municipal para Biblioteca
Municipal José Pedroso de Carvalho no Capítulo VI.
Mais deliberou submeter o documento à Assembleia
Municipal.
7) Processo de Obras nº 1/2017 – Reconstrução de
Edifício para Turismo –Orlando Miguel Carvalho
Ferreira – Lomba Velha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
8) Processo de Obras nº 4/2017 – Alteração ao Uso
de Espaços Comerciais para Fins de Habitacionais/
Serviços – Domingos Manuel dos Santos Conceição
– Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
9) Processo de Obras nº 49/2016 – Legalização de
Moradia unifamiliar e Casa de Apoio para Turismo
em Espaço Rural - Casas de Campo – Cecile Valerie
Sylvie Adam – Quinta da Vinha Morta (Sta. Maria)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
10) Processo de Obras nº 08/2017 – Reconstrução e
Ampliação de Habitação – Cláudia Isabel Antunes
de Carvalho – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
11) Processo de Destaque - Joaquim Eduardo Lopes
da Costa – Bogalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
12) Processo de Destaque - Fausto Henriques de
Campos – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
Reunião Ordinária de
21 de ABRIL de 2017
1) Proposta de atribuição de medalhas municipais
de bons serviços
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de atribuição de medalhas municipais de
Bons Serviços aos trabalhadores constantes da referida
proposta. Mais deliberou submeter o documento à
Assembleia Municipal.
2) Proposta de sinalização - colocação de sinal
vertical de proibição C8 – proibição de passagem de
veículos com largura superior a 1,5m – Vale Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
colocação de sinal vertical de proibição C8, bem como
remeter à Assembleia Municipal.
3) Conta de Gerência de 2016 e Relatório de Gestão
A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos con-
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tra dos Srs. Vereadores do PSD e três votos favoráveis
do Partido Socialista aprovar a Prestação de Contas
2016 – Conta de Gerência e Relatório de Gestão.
Mais deliberou submeter o documento à Assembleia
Municipal.
4) Revisão Orçamental n.º 1/2017 – Inclusão do
saldo da gerência anterior
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Revisão Orçamental
nº 1/2017 para inclusão do saldo da gerência anterior.
Mais deliberou submeter o documento à Assembleia
Municipal.
5) Alteração do Regulamento da Poiartes
A Câmara ao abrigo do disposto na al. k) do nº 1 do
art.º 33º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de
alteração ao Regulamento da Poiartes (1ª Alteração).
Mais deliberou submeter o documento à Assembleia
Municipal.
6) Processo de Obras nº 12/2017 – legalização de alterações em moradia – Henricus Adrianus Josephus
Klerx – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
7) Processo de Destaque – Fernanda Martins dos
Santos – Porto Mocho – Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
8) Alteração do Plano Diretor Municipal (1ª Alteração) e Revogação do Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento para alteração do Plano Diretor
Municipal (1ª Alteração) e a revogação do Plano de
Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares.
Reunião Ordinária de
05 de MAIO de 2017
1) Corte indevido de Eucaliptos no Vale dos Terreiros – Acordo
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos
Vereadores do PSD, aprovar o acordo, corte indevido
de eucaliptos no Vale do Terreiros de Joaquim Pedroso,
através da compensação de 11 m³ de material lenhoso
para queima.
2) Participação procedimental, tendente à elaboração do Regulamento de Apoio ao Associativismo de
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
abertura do procedimento tendente à elaboração do
Regulamento de Apoio ao Associativismo de Vila Nova
de Poiares.
3) Autorização para travessia de via pública com
tubo de encaminhamento de água – Cláudia Isabel
Antunes de Carvalho – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições técnicas.
Reunião Ordinária de
19 de MAIO de 2017
1) Proc. 51/17 – Proposta de Sinalização – colocação
de sinal vertical B2 (STOP) e espelho – Quinta das
Camélias
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
colocação de sinal vertical B2 (STOP) e espelho, em
Quinta das Camélias, bem como remeter à Assembleia
Municipal.
2) Proc. 52/17 – Proposta de Sinalização – substituição de sinal vertical STOP por sinal vertical B1
(cedência de passagem) – Alveite Grande
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
substituição de sinal vertical STOP por sinal vertical
B1 (cedência de passagem), em Alveite Grande, bem
como remeter à Assembleia Municipal.
3) Contagem de termos de responsabilidade em
cálculo de taxas devidas por licenciamento, comunicação prévia ou legalização
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção
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Ampliação de Unidade Industrial – Polo II da Zona
Industrial – Lote 4
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
15) Processo de Obras nº 9/2017 – Carlos Miguel
Martins Carvalho Marquês e outra – Legalização de
Prédio multifamiliar e anexo – Pç. Luís de Camões
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
16) Processo de Obras nº 11/2017 – Viveiros Val das
Plantas, Lda – Construção de armazém de apoio
agrícola – Moendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
17) Processo de Obras nº 14/2017 – André Martins
de Oliveira – Construção de Moradia e muros de
vedação – Eirinhas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.

dos Vereadores do PSD, aprovar o entendimento
proposto para interpretação do ponto I do art.º 64 do
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação
e Taxas Aplicáveis, considerando apenas um termo de
responsabilidade ou declaração de substituição, em
cálculo de taxas devidas por licenciamento, comunicação prévia ou legalização.
4) Contrato de Comodato – Antiga Escola 1º CEB
Pereiro de Além – ACRCP – Associação Cultural e
Recreativa de Caça de V. N. Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
cedência através de um contrato de comodato, à
ACRCP - Associação Cultural e Recreativa de Caça de
Vila Nova de Poiares, para esta o utilizar como sede e
para os fins estatutários. Mais deliberou aprovar o teor
do contrato.
5) Orçamento Participativo de Vila Nova de Poiares
– Ano de Implementação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
alteração dos períodos constantes no regulamento,
no primeiro ano de implementação do Orçamento
Participativo.
6) Comparticipação Financeira dos Municípios
– “Programa Intermunicipal de Valorização do
Património Natural e Cultural e Promoção Turística
e Plano de Ação” / “Programa de Operacionalização
e Acompanhamento do ITI”
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção
dos Vereadores do PSD, aprovar a comparticipação
financeira do Município no “Programa Intermunicipal de Valorização do Património Natural e Cultural
e Promoção Turística e Plano de Ação”/“Programa
de Operacionalização e Acompanhamento do ITI”, à
CIM-RC, Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, no valor de 350,78 €.
7) Conceção, Implementação e Gestão das Medidas
de Melhoria de Eficiência Energética na Iluminação
Pública do Município de Vila Nova de Poiares –
Relatório Final e proposta de adjudicação/Minuta
de Contrato
A Câmara deliberou, por maioria com os votos contra
dos Vereadores do PSD, aprovar a minuta do contrato
para Conceção, Implementação e Gestão das Medidas
de Melhoria de Eficiência Energética na Iluminação
Pública do Município de Vila Nova de Poiares com o
consórcio constituído pelas empresas I-Sete, Soluções
Económicas e Tecnologia Económica, SA e Weltsmart
Energy Solutions, SA.
8) Acordo de Gestão – Infraestruturas de Portugal
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos
Vereadores do PSD, aprovar a minuta do Acordo de
Gestão com a Infraestruturas de Portugal, SA, no âmbito do projeto de integração paisagística da Rotunda
de S. Miguel de Poiares na EN 17.
9) Licenciamento de ocupação da via pública com
esplanada aberta em patamares da escada Aldeia
Nova – Diogo Rafael da Rua Gonçalves – R. Heróis
de Quimbele
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
deferimento da pretensão, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.
10) IIES – Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social – Microninho-Incubadora Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
apoio de 2.273,37€, referente à iniciativa MicroNinho
– Incubadora Social, coordenado pela Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares.
11) II Concurso de Bandas de Garagem – Prémios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de prémios do II Concurso de Bandas de
Garagem, do seguinte modo:
1º Lugar – Banda Paradigma – Representante – Samuel Pereira de Oliveira – 350 €; 2º Lugar – Banda
Dalla Marta – Representante – Francisco Emanuel
Freire – 200 €; 3º Lugar – Banda Sustenidos – Representante – Alberto Manuel Bogalho – 150 €;
12) Manuais Escolares – novos requerimentos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição do apoio para manuais escolares, ano letivo
2016/2017 aos novos requerimentos.
13) Transporte Carvalho/Vila Nova de Poiares –
continuidade de apoio e emissão de nova série de
bilhetes
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
continuidade deste apoio e a emissão de nova série de
bilhetes.
14) Processo de Obras nº 2/2017 – Fresbeira, Lda –

1) Proposta de Toponímia para a Freguesia de
Poiares (Sto. André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de Toponímia para a Freguesia de Poiares
(Santo André).
2) Proposta de Concessão de uso privativo de domínio público com instalação de equipamento amovível
para o exercício de atividade de bebidas (Esplanada)
no Jardim de Santo André e Minuta de Contrato.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
concessão de uso privativo de domínio público com instalação de equipamento amovível para o exercício de
atividade de bebidas (Esplanada) no Jardim de Santo
André, a favor de Manuel Cardoso Soares.
Mais deliberou aprovar a Minuta de Contrato.
3) 1ª Alteração do Mapa de Pessoal para 2017
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos
Vereadores do PSD, a aprovação da 1ª Alteração Mapa
de Pessoal para 2017.
4) Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energética ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 29/2011,
de 28 de fevereiro, para implementação de medidas
de melhoria da eficiência energética na iluminação
pública do concelho de Vila Nova de Poiares – Para
Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção
dos Vereadores do PSD, ratificar a decisão proferida
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal no sentido
de indeferir a pretensão de apenas um dos membros do
consórcio I-Sete, Soluções Económicas e Tecnologia
Económica, SA e Weltsmart Energy Solutions, SA, assinar a outorga do Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energética ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
nº 29/2011, de 28 de fevereiro, para implementação de
medidas de melhoria da eficiência energética na iluminação pública do concelho de Vila Nova de Poiares.
5) IIES – Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social – retificação dos montantes de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar a
informação técnica 23/2017, presente a reunião de
câmara de 19/05/2017, passando a considerar o valor
de 3.456,55 € - 1º pagamento, bem como aprovar os
restantes montantes de comparticipação do Município
Vila Nova de Poiares.
6) Manuais Escolares – novos requerimentos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição do apoio para manuais escolares, ano letivo
2016/2017 aos novos requerimentos.
7) Minuta do Protocolo para adesão ao Programa
Cidades Amigas das Crianças
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo para Adesão ao Programa Cidades
Amigas das Crianças entre o Município e o Comité
Português para a UNICEF.
8) Processo de Obras nº 10/2017 – Luiz Manuel
Henriques Queiroz Júnior – Alteração de uso de
fracção A de espaço comercial – Catraia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
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pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
9) Processo de Destaque nº 4/2017 – Juvenal Lopes
dos Santos – Quinta do Paço/Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos
Vereadores do PSD, deferir a pretensão, de acordo com
os pareceres dos serviços técnicos.
10) 1ª Alteração do Plano Diretor Municipal – Relatório de Não Sujeição a Avaliação Ambiental
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento para alteração do Plano Diretor
Municipal (1ª Alteração) e a revogação do Plano de
Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares.
Reunião Ordinária de
16 de JUNHO de 2017
1) Início do Procedimento tendente à alteração do
Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada do concelho de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
início do procedimento tendente à alteração do Regulamento de Estacionamento de Duração Limitada em
vigor no concelho de Vila Nova de Poiares.
2) Projeto de Regulamento Municipal de Toponímia
e Numeração de Polícia do concelho de Vila Nova
de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de
Toponímia e Numeração de Polícia do concelho de Vila
Nova de Poiares. Mais deliberou submeter o documento à Assembleia Municipal.
3) Zona de Caça Municipal - Proposta de Extinção
de gestão da ZCM (proc.6331-ICNF)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
extinção da Zona de Caça Municipal de Vila Nova de
Poiares (processo n.º 6331-ICNF) atendendo à existência da Associação Cultural e Recreativa dos Caçadores
do Concelho de Vila Nova de Poiares e pelo interesse
demonstrado pela Associação na gestão da zona de
caça municipal. Mais deliberou submeter o assunto à
Assembleia Municipal.
4) Regularização de Saldos dos Municípios associados da DUECEIRA
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção
dos Vereadores do PSD, aprovar comparticipação no
valor de 12.640,77€, para regularização de saldos dos
Municípios associados, à DUECEIRA - Associação de
Desenvolvimento o Ceira e Dueça.
5) Demonstrações Financeiras Consolidadas do
Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com dois votos
contra dos Vereadores do Partido Social Democrata
e três votos favoráveis do Partido Socialista, aprovar
os documentos de prestação de contas consolidadas
de 2016 - Demonstrações Financeiras Consolidadas
do Município de Vila Nova de Poiares. Mais deliberou
submeter o assunto à Assembleia Municipal.
Reunião Ordinária de
07 de JULHO de 2017
1) Regularização do Processo de Loteamento das
“Hortas” – S.Miguel de Poiares – Assunção de
encargos inerentes à legalização/regularização do
processo
A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir todos
os encargos inerentes à legalização/regularização do
processo de loteamento promovido pelo Município, os
quais incluem as inscrições, registos, escrituras e tudo
o mais que for necessário para a sua legalização.
2) Regularização do Processo de Loteamento das
“Hortas” – S.Miguel de Poiares –Doação do lote 12
à ARSM – Associação Recreativa de S.Miguel de
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, doar à Associação Recreativa de S. Miguel (A.R.S.M.) o Lote 12 sito
no loteamento das “Hortas”, freguesia de S.Miguel de
Poiares, atualmente inscrito com o artigo provisório
P-1804.
3) Permuta de terrenos com a empresa “Olisantos
- Sociedade de Construções, Lda” – Revogação da
deliberação de 07/04/2017

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a
deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal
em 07/04/2017. Mais deliberou, aprovar a permuta dos
terrenos a que correspondem os artigos matriciais nºs
5589/U/PSA e 490/R/PSA, propriedade do Município,
com as áreas totais de 980 m2, sitos em Entroncamento/Vale de Moinho – Vila Nova de Poiares, descritos
na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Poiares sob os nºs 7940/20141020 e 8184/20161108,
com a atribuição do valor global de 15.065,56 €, tendo
por base a avaliação descrita na informação técnica
em anexo nº 155/2017 da DOUSU, pelo artigo inscrito
na matriz com o nº 909 U/SMP em nome da empresa
“OLISANTOS - SOC. DE CONSTRUÇÕES LDA”,
sito na Fraga, detentor da área de 1.300 m2, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Poiares sob o nº277 /19890725, com valor global de
15.065,56€.
4) “Charca/Lago” – Aquisição de parte de parcela
com área de 1590 m2 com inscrição na matriz R/
SMP nº 928 – Brejo da Venda
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir uma
parcela respeitante a uma parte terreno e lago artificial
que já se encontra concluído com a área total de
1.590 m2 (a integrar o domínio publico Municipal)
referente ao artigo 928 R/SMP sito em Brejo da Venda
Nova, descrito na Conservatória do Registo Predial nº
3455/20141209, pertencente a Teresa Maria de Jesus
Matos Martins Araújo a retirar da área total do artigo
com 9.130 m2, pelo valor de 1.484,00€.
5) Universidade de Verão 2017 – Atribuição de
Bolsas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de 4 bolsas para frequência da Universidade
de Verão 2017 da Universidade de Coimbra, no valor
unitário de 180,00€, referente à taxa de inscrição e
alojamento dos alunos:
- Hugo Filipe Aldeia Coimbra (10.º ano de escolaridade);
- Ana Micaela C. Campos (10.º ano de escolaridade);
- Maria Cristina F. Marques (11.º ano de escolaridade);
- Daniela Filipa Vaz Barreira (11.º ano de escolaridade).
6) Atividades de Tempos Livres 2017/2018 - Protocolo de Parceria entre o Município, CBEISA, Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia de Arrifana e
Junta de Freguesia de S.Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
Protocolo de Parceria entre o Município, CBEISA,
Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia de Arrifana e Junta de Freguesia de S.Miguel de Poiares para
complementar a oferta curricular e proporcionar atividades de ocupação de tempos livres (ATL) aos alunos
do 1º ciclo do ensino básico das escolas de São Miguel
e Arrifana, dando continuidade ao já protocolado no
ano letivo anterior.
7) Proposta de Concessão das Piscinas Municipais –
Época Balnear 2017 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
deferimento da Concessão das Piscinas Municipais de
Vila Nova de Poiares, à entidade Healthy Fitness VNP,
Lda, pelo valor de 100€, para concessão dos espaços
(piscina interior e exterior), com efeitos a partir do dia
28 de junho de 2017.
8) Processo de Obras nº 19/2016 – Armando Gonçalves Marques – Alteração de cor das fachadas –
Barreiro de Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
9) Processo de Obras nº 53/2016 – Ana Paula Madeira dos Santos Alves – Legalização e remodelação de
moradia – Vilar
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
10) Processo de Obras nº 13/2017 – MigMetal – M.
Rodrigues Lda – Construção de Pavilhão industrial
– Lote 32C – Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
11) Processo de Obras nº 16/2017 – Guilherme Adelino de Matos Correia – Construção de Arrecadação
Agrícola – Barreiro de Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
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pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
12) Processo de Obras nº 17/2017 – Maria da
Piedade Henriques Pedroso Santos – Legalização de
Alterações em moradia e muros – Vale de Vaíde
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
13) Processo de Obras nº 18/2017 – John Alstair
Barrat – Alterações em moradia – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
14) Processo de Destaque 5/2017 – Franclim da Cruz
Penicheiro – Quinta-Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
Reunião Ordinária de
21 de JULHO de 2017
1) Comparticipação Financeira dos Municípios – 6ª
Edição do Salão de Imobiliário e do Turismo Português em Paris 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar comparticipação no valor de 3.000,00€.
2) Comparticipação Financeira dos Municípios –
Plano Intermunicipal para a Eficiência Energética
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar comparticipação no valor de 100,47€, referente ao Plano
Intermunicipal para a Eficiência Energética, à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
3) Aquisição de Terreno Destinado à Construção de
“Espelho de Água para Proteção Civil e Local de
Pesca Desportiva”, inscrito na matriz R/SMP nº 929
– A integrar o Domínio Público Municipal
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o
terreno com a área total de 1.470 m2 (a integrar o
domínio publico Municipal) referente ao artigo nº 929
R/SMP sito em Brejo da Venda Nova-Vila Nova de
Poiares, descrito na Conservatória do Registo Predial
nº 3581/20161021 pertencente ao Sr. José Carlos Henriques Pedroso Carvalho, pelo valor de 1.372,00€, e
compromete-se a garantir o acesso aos atuais e futuros
proprietários/herdeiros dos artigos confinantes a pé,
trator ou qualquer outro tipo de veiculo necessário
para acesso à exploração.
3) Aquisição de parte de Terreno Destinado à Construção de “Espelho de Água para Proteção Civil
e Local de Pesca Desportiva”, inscrito na matriz
R/SMP nº 927 (1295 m2) – A integrar o Domínio
Público Municipal
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquiriruma
parcela respeitante a uma parte de terreno e lago
artificial, que já se encontra concluído, com a área
total de 1.295 m2(a integrar o domínio publico Municipalreferente ao artigo nº 927 R/SMP sito em Brejo
da Venda Nova- VNP, descrito na Conservatória do
Registo Predial como omisso, pertencente à “ herança
de Isaura Paulo Coimbra”pelo valor de 1.208,67€, e
compromete-se a garantir o acesso aos atuais e futuros
proprietários/herdeiros dos artigos confinantes a
pé,trator ou qualquer outro tipo de veiculo necessário
para acesso à exploração.
4) Normas de Funcionamento das Atividades de
Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as
Normas de Funcionamento das Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios.
5) Proposta de Protocolo de Cooperação com
APPACDM-CAFAP (Centro de Apoio Familiar e
Atendimento Parental)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de Protocolo de Cooperação com APPACDMCAFAP.
6) Nascer+/Programa de Incentivos à Natalidade –
Apoios Financeiros
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os
apoios financeiros do programa municipal de incentivos à natalidade/NASCER+ para 2017, 2018 e 2019.
7) Processo de Obras nº 15/2017 – Legalização de
Moradia – Maria do Rosário Pinheiro Pereira –
Lixosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a

pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
8) Processo de Obras nº 19/2017 – Legalização de
Piscina – Leonard Robert Griffin – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
9) Pedido de Certidão – Habitação Social em Pinheirais – Ana Catarina Simões Gouveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com o parecer dos serviços
técnicos.

ções na Zona Industrial – Declaração do interesse
público municipal do investimento tendo em vista a
isenção de taxas de IMI e IMT
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de interesse público municipal do investimento por parte da empresa Nutriva aprovado ao PT2020
Inovação no âmbito do pedido em curso para a isenção
de taxas de IMT e IMI.

Reunião Ordinária de
04 de AGOSTO de 2017

1) Orçamento Participativo – Lista final a submeter
a votação – Ratificação
A Câmara deliberou, unanimidade ratificar a lista final
das propostas apresentadas, no âmbito do Orçamento
Participativo.
2) Festas de Nossa Senhora das Necessidades –
Apoio financeiro à Irmandade de Nossa Senhora das
Necessidades – Misericórdia de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio financeiro à Irmandade de Nossa
Senhora das Necessidades – Misericórdia de Poiares,
no valor de 30.000,00 € para as Festas de Nossa
Senhora das Necessidades.
3) Pedido de licenciamento de ocupação de espaço
público com esplanada - Exemplo Gulosa, Lda –
SerrasBar – Entroncamento de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
deferimento da pretensão, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.
4) Processo de Obras nº 18/2016 – Irmandade de
Nossa Senhora das Necessidades – Quinta das
Camélias
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.

1) Contrato de Comodato – Sala de formação do
piso 0/Centro Cultural de Poiares – Companhia de
Teatro Experimental de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder através
de contrato de comodato, a Sala de formação do piso 0
do CCP – Centro Cultural de Poiares, à CTEP – COMPANHIA DE TEATRO EXPERIMENTAL DE POIARES,
a título de Comodato e lhe faculte o uso para aí exercer
as atividades estatutárias.
2) Concurso de conceção, implementação e gestão
das medidas de melhoria de eficiência energética,
na iluminação pública do Município de Vila Nova
de Poiares – Nomeação da comissão de acompanhamento do contrato
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Nomeação da comissão de acompanhamento do contrato,
com os seguintes elementos:
- Eng. António Pires Tavares França - terceiro membro
independente de ambas as Partes e com competência
técnica especializada em matéria de eficiência energética, a designar por acordo daqueles.
- Eng. Mário de Magalhães Maia - Gestor Municipal
de Energia, (pessoa responsável pela dinamização e
verificação das medidas para a melhoria da eficiência
energética das Instalações)
- Eng. Miguel Sampaio Mattos- membro nomeado pelo
cocontratante.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal.
3) Concurso de conceção, implementação e gestão
das medidas de melhoria de eficiência energética, na
iluminação pública do Município de Vila Nova de
Poiares – Substituição dos equipamentos propostos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
substituição de algumas luminárias apresentadas no
âmbito do procedimento (marca PHILIPS) por outras,
juntando para o efeito um quadro comparativo entre as
apresentadas a concurso e as ora propostas.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal.
4) Concurso de conceção, implementação e gestão
das medidas de melhoria de eficiência energética, na
iluminação pública do Município de Vila Nova de
Poiares –Aprovação dos projetos de execução das
medidas de melhoria da eficiência energética
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os
Projetos de execução das Medidas de Melhoria da Eficiência Energética. Mais deliberou submeter o assunto
à Assembleia Municipal.
5) Proposta - Declaração de interesse público do
investimento - Projeto “Louredo Natura Parque”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração de interesse público do investimento
referente ao Projeto “Louredo Natura Parque”, para
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Programa PDR2020. Mais deliberou submeter o assunto à
Assembleia Municipal.
6) Gala do Desporto – Proposta de Alteração de
Normas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
alteração das descrições dos números 11 e 12 do art.º
5º das Normas da Gala do Desporto.
7) Pedido de constituição de compropriedade em
Catraia/Vale da Clara-Póvoa da Abraveia – Alice
Candeias de Carvalho Martins
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
8) NUTRIVA – Expansão e ampliação de instala-

Reunião Ordinária de
18 de AGOSTO de 2017

Reunião Ordinária de
01 de SETEMBRO de 2017
1) Apoio Financeiro – Centro de Convívio do Carvalho – Cerimónia Evocativa do Acidente Aéreo de 01
de julho 1955
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um apoio financeiro, no valor de 500,00
€ ao Centro de Convívio do Carvalho.
2) Acordo relativo à implementação de um projeto
de promoção da eficiência energética na iluminação
pública no Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Acordo
relativo à implementação de um projeto de promoção
da eficiência energética na iluminação pública no
Município de Vila Nova de Poiares entre o Município
de Vila Nova de Poiares e a EDP Distribuição –
Energia, S.A., (ao abrigo do Contrato de Concessão da Distribuição de Energia Elétrica em Baixa
Tensão, celebrado em 09 de julho de 2001, cujo
anexo I foi alterado por “Protocolo” outorgado em
10 de maio de 2017) que tem como objetivo, nos
termos da cláusula 1.ª, regular as relações entre a
EDP Distribuição – Energia, S.A. e o MUNICÍPIO
DE VILA NOVA DE POIARES, no que respeita à
realização de um projeto de remodelação de redes
de iluminação pública neste município através da
aquisição, instalação e conservação de luminárias
com tecnologia LED.
3) Apoio à AEDP – Associação Empresarial de Poiares, pela co-organização da POIARTES
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um apoio financeiro, no valor de 1550,00
€ à AEDP – Associação Empresarial de Poiares.
4) Processo de Obras nº 22/2017 – Álvaro Garcia de
Carvalho – Ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições técnicas.
5) Certidão de Compropriedade – Diana Filipa
Fernandes Simões – Olho Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
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Reunião Ordinária de
22 de SETEMBRO de 2017
1) Transportes – Eleições Autárquicas 2017
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de transportes para as eleições autárquicas.
2) Consolidação de Mobilidade Intercarreiras
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da
trabalhadora, Ana Isabel Silva Amaro, da carreira de
Assistente Operacional, para a carreira de Assistente
Técnica, devendo a mesma auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira,
nível 5 da tabela remuneratória única.
3) Apoio para Aquisição de Manuais Escolares e
Cadernos de Atividades
A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a
concessão de apoio financeiro para a aquisição de
manuais escolares e cadernos de atividades, nos termos
da informação técnica nº 62/2017 da área ASSE – Ação
Social, Saúde e Educação.
4) Proposta de Projeto de Regulamento – Museu
Municipal da Educação, Família e Atividades Económicas de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos
Srs. Vereadores do PSD, aprovar o projeto de regulamento e promover a consulta pública.
5) Rede Concelhia de Bibliotecas de Vila Nova de
Poiares – Acordo de Parceria
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
acordo de parceria e cooperação para implementação
e desenvolvimento de Rede Concelhia de Bibliotecas de
Vila Nova de Poiares.
6) Rede Concelhia de Bibliotecas de Vila Nova de
Poiares – Normas de Concurso para a Criação de
Logótipo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as
normas do concurso para a criação do logótipo da rede
de Bibliotecas de Vila Nova de Poiares.
7) Associação CKCS – Clube de Karaté de Coimbra
– Contrato de Comodato
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
cedência através de contrato de comodato, 496m2 do
lado Poente do 1.º Piso do CCP - Centro Cultural de
Poiares à CKCS - CLUBE DE KARATÉ DE COIMBRA
- SHUKOKAI, a título de Comodato e faculte o uso do
descrito no número anterior, para aí exercer as atividades desenvolvidas pela escola denominada Karaté
Shukokai Poiares.
8) Processo de Obras nº 20/2017 – Legalização de
Alterações – Cláudia Cristina Martins Feteira de
Jesus e Outros – São Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições técnicas.
9) Processo de Obras nº 31/2014 – Construção de
Armazém e muros de Vedação – Transportes Simões
& Rodrigues, Lda – Zona Industrial – Polo II, lotes
33, 34 e 36;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura agora apresentado, condicionado
ao parecer favorável da Autoridade de Saúde, revogar
a deliberação da anterior aprovação de arquitectura sobre a versão anterior de 5/12/2014, manter a
deliberação de 2/9/2016 sobre a unificação de lotes, e
ainda deliberar que em posterior emissão de título de
autorização de utilização que venha a ser produzido,
fique a condição de que a capacidade de armazenagem
não poderá ultrapassar os 500 MJ/m2.
10) Topónimos em falta na Freguesia de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os
topónimos em falta nas ruas da freguesia de Arrifana,
nos termos do pedido realizado pela Junta de Freguesia de Arrifana.
Reunião Ordinária de
26 de OUTUBRO de 2017
1) Proposta nº 9/2017 - Ajudas de Custo e Transporte pelas Deslocações - Uso de Viatura Própria dos
Membros do Executivo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
autorização do uso de viatura própria nas deslocações
em serviço dos membros do Executivo, em virtude de

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

III
17

SUPLEMENTO
DELIBERAÇÕES

1) Proposta de Delegação de Competências da Câmara Municipal no seu Presidente com autorização
para subdelegar
A Câmara deliberou, por unanimidade, delegar no
Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa
Henriques, e autorizá-lo a subdelegar nos vereadores,
as competências atribuídas por Lei à Câmara Municipal definidas na proposta.

2) Proposta de Delegação de Competências da Câmara Municipal no seu Presidente – RJUE
A Câmara deliberou, por unanimidade, delegar no
Presidente da Câmara Municipal, as competências
definidas na proposta acima transcrita.
3) Proposta de Delegação de Competências da
Câmara Municipal no seu Presidente – Vários
Diplomas
A Câmara deliberou, por unanimidade, delegar no
Presidente da Câmara Municipal, as competências
definidas na proposta.
4) Regimento das Reuniões da Câmara Municipal
para o quadriénio 2017-2021
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar o
Regimento das Reuniões da Câmara Municipal para o
quadriénio 2017-2021.
5) Período de Incêndios de Agosto e Outubro - Consumo de água - Proposta de aplicação de média de
consumos dos últimos 12 meses
A Câmara deliberou por unanimidade que mediante
requerimento apresentado pelos consumidores afetados
pelos incêndios de Soutelo, Ribas, Vale Carvalhal, e
ainda os grandes incêndios de 15 de outubro, ocorridos
nos meses de julho, agosto e outubro do corrente ano,
e como forma a minimizar os custos com os eventuais
consumos excessivos de água na prestação de um serviço público, que evitou danos maiores no concelho, se
faça refletir nas suas faturas de julho, agosto e outubro
a média de consumo apurado nos últimos 12 meses.
6) Abertura de conta solidária de depósitos à ordem
- Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
decisão de abertura de conta solidária de depósitos à
ordem.
7) Proposta de Lançamento da Derrama para 2018
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar o
lançamento para o ano de 2018, de uma Derrama
de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento
de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
(IRC) gerado na área geográfica do Município.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia
Municipal.
8) Proposta de Fixação da Participação no Imposto
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) –
Receita a arrecadar no ano Económico de 2018
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a
participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente
anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das
deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do Código
do IRS.
9) Proposta de Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para aplicação em 2018
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr .Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar, de
acordo com a artigo 112º do CIMI, a fixação das taxas
máximas de IMI previstas na lei, a saber:
a. Prédios rústicos - 0.8% (artº 112 n.º 1 al a))
b. Prédios urbanos – 0.5% (artº 112º n.º 18)
10) Proposta de Fixação da Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (TMDP) Receita a arrecadar
no ano Económico de 2018
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, nos
termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o percentual
de 0.25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de
Passagem para vigorar no ano de 2018.
11) Selagem tacógrafos viaturas 03-EF-93 e 72-DL54 (viaturas transportes alunos escolas) - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
autorização das requisições (RI) n.ºs 1104 e 1105,
nomeadamente para selagem das viaturas afectas aos
transportes escolares (72-DL-54 e 03-EF-93).
12) Pedido de emissão de certidão de destaque –
Maria José da Conceição Santos – Vale de Moinho
- Entroncamento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
13) Processo de Obras nº 24/2017 – Fábio Agostinho
Matias Marques – Licenciamento de construção de
moradia unifamiliar – Projeto Arquitetura – Chão
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não haver viaturas nem motoristas afetos ao Executivo
Municipal.
2) Proposta Nº 10 / 2017 - Constituição da Comissão
de Vistorias
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
nomeação da Comissão de Vistorias, nos termos da
proposta apresentada.
3) Proposta N.º 11/2017 – Vereadores a Tempo
Inteiro
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, fixar em um, o número de vereadores a tempo inteiro, para além daquele
que é estabelecido por lei.
4) Proposta Nº 12 / 2017 - Periodicidade das Reuniões da Câmara Municipal
A Câmara deliberou, por maioria com o voto contra
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a
periodicidade das reuniões de Câmara nos termos da
proposta apresentada.
5) Proposta Nº 13 / 2017 - Reuniões Públicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, que as reuniões
da Câmara Municipal sejam públicas.
6) Proposta Nº 14 / 2017 - Nomeação do Secretário
Para Assistir, Redigir, Subscrever as Atas das Reuniões e Substituto
A Câmara deliberou, por unanimidade, a nomeação do
Técnico Superior, Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves
para secretário para assistir, redigir, subscrever as atas
das reuniões da Câmara Municipal, sendo substituído,
nas suas faltas e impedimentos pela Assistente Técnica,
Teresa Margarida Carvalho da Silva, nos termos da
proposta apresentada e acima transcrita.
7) Proposta de Alteração de valores de Ação Social
Escolar – Atualização de IAS e RMM
A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar alteração de valores de Ação Social Escolar, nos termos da
informação técnica nº 788/2017 da área ASSE – Ação
Social, Saúde e Educação.
8) Normas do III Concurso Literário Infanto-Juvenil – Constituição de Juri
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
constituição de júri do III Concurso Literário do
Conto Infanto-Juvenil, composto pelo Vereador com
competências na área da Cultura e Bibliotecas, a Bibliotecária Municipal e a Professora-Bibliotecária do
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares.
9) Processo de Obras nº 27/2015 – Nuno Jorge
Simões dos Santos – Legalização de Alterações ao
projeto de arquitetura – Vale de Vaqueiro;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições técnicas.
10) Processo de Obras nº 06/2017 – José Baeta Neves
– Legalização de Moradia Unifamiliar – Valeiro das
Hortas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições técnicas.
11) Processo de Obras nº 2/2017 – Fresbeira, Lda –
Ampliação de Unidade Industrial – Zona Industrial
– Polo II
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, com vista ao licenciamento final, de acordo
com os pareceres dos serviços técnicos e condições
técnicas.
12) POSEUR – Rede de drenagem de águas residuais da Ribeira do Moinho – Prorrogação do prazo
de execução de empreitada – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, ratificar a prorrogação do prazo de execução da obra, a título gracioso,
pelo período de 78 dias.

Reunião Ordinária de
03 de NOVEMBRO de 2017
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do Rebolo, S. Miguel de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
14) Processo de Obras nº 23/2017 – Silvério Rodrigues Pereira – reconstrução e ampliação de edifício
de habitação – Casais – Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
15) Processo de Obras nº 157/2005 - Trodi Invest
Lda. – Projeto de Arquitetura e elementos complementares - Entroncamento Lote 11
A Câmara deliberou, por unanimidade, reativar o
processo inicial e aprovar o respetivo projeto de arquitetura, nos termos das informações e pareceres técnicos
anexos ao processo.
16) Processo de Obras nº 158/2005 - Trodi Invest
Lda. – Projeto de Arquitetura e elementos complementares - Entroncamento Lote 12
A Câmara deliberou, por unanimidade, reativar o
processo inicial e aprovar o respetivo projeto de arquitetura, nos termos das informações e pareceres técnicos
anexos ao processo.
Reunião Ordinária de
17 de NOVEMBRO de 2017
1) Delegação de Competências da Câmara Municipal no seu Presidente – Fundo de Maneio
A câmara deliberou, por unanimidade, delegar no
Presidente da Câmara Municipal a competência
para a constituição de fundos de maneio que entenda
necessários e convenientes ao bom funcionamento
do município, bem como a nomeação dos titulares
responsáveis pelo Fundo de Maneio do Município de
Vila Nova de Poiares, tudo isto nos termos e para os
efeitos previstos no ponto 2.4 do Regulamento Interno
de Fundo de Maneio.
2) Desvinculação do Município como associado da
Confraria da Chanfana de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desvinculação do Município como associado da Confraria
da Chanfana de Vila Nova de Poiares. Mais deliberou
submeter à Assembleia Municipal.
3) Desvinculação do Município como associado da
ADIP - Associação de Desenvolvimento Integrado
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
desvinculação do Município como associado da ADIP Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares.
Mais deliberou submeter à Assembleia Municipal.
4) Mapa de Pessoal para 2018
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Mapa de Pessoal para 2018. Mais deliberou
submeter à Assembleia Municipal.
5) Alteração de fundos de maneio do Município
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a alteração de fundos de maneio do Município.
6) Nomeação de Auditor Externo- ROC – Revisor
Oficial de Contas
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a proposta de nomeação do Dr. Rui Alberto Machado de Sousa
(ROC nº 668) como auditor externo do Município pelo
período de um ano, com início no presente mês de
novembro, renovável por iguais períodos até ao limite
máximo de três anos, em conformidade com a mencionada norma. Mais deliberou submeter à Assembleia
Municipal.
7) Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar o
Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município
de Vila Nova de Poiares para o ano de 2018.Mais
deliberou submeter à Assembleia Municipal.
8) Revisão Orçamental nº 2/2017 - correção da
Classificação Económica da Receita relativa ao
Empréstimo do FAM
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a Revisão
Orçamental nº 2/2017 para correção da Classificação Económica da Receita relativa ao Empréstimo
do FAM. Mais deliberou submeter à Assembleia

Municipal.
9) POIARTES 2017 - Proposta de atribuição de
apoio à AEDP - coorganizadora do evento
A Câmara deliberou, por unanimidade, a atribuição
de um apoio financeiro no valor de 1.965 € à AEDP –
Associação Empresarial de Poiares.
10) POIARTES 2017 - Mostra de Gastronomia –
Apoios
A Câmara deliberou, por unanimidade, a atribuição
dos apoios financeiros seguintes:
Associação ICreate – 1.133,00 €
Filarmónica Fraternidade Poiarense – 1.094,00 €
Confraria da Chanfana – 380,00 €
Associação Desportiva de Poiares – 1.054,00 €
Centro de Convívio do Carvalho – 1.765,00 €
11) Declaração de Área de Reconstrução Urgente
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
declaração da área de reconstrução urgente desacordo
com as plantas anexas onde constam os aglomerados
urbanos atingidos bem como as edificações privadas
já identificadas e remeter à Assembleia Municipal para
deliberação, nos termos do disposto no mencionado
artigo 4º do DL 130/2017, de 10 de outubro, findo o
que deverá ser publicitado nos locais de estilos e sítio
do Município.
12) Processo de destaque nº 6/2017 - Henrique Fernandes Amaro – Casal Jardim- Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.

Reunião Ordinária de
04 de DEZEMBRO de 2017
1) Programa Eco-Escolas - Protocolo de Parceria
entre o Município e a ABAE – Associação Bandeira
Azul da Europa
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
Protocolo de Parceria entre o Município e a ABAE –
Associação Bandeira Azul da Europa no âmbito de
adesão ao Programa Eco-Escolas.
2) Protocolo de Colaboração com a Ecopilhas - Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração entre o Municicipio
e a Ecopilhas - Sociedade Gestora de Resíduos de
Pilhas e Acumuladores, Lda.
3) Proposta de sinalização – via de sentido único Travessa do Loureiro – Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
colocação de sinal indicativo de via de sentido único
e respetiva sinalização complementar, em Travessa do
Loureiro - Ferreira. Mais deliberou submeter à Assembleia Municipal.
4) Critério para procedimento de União/Fraccionamento de lotes em Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
critério para procedimento de União/Fraccionamento
de lotes em Zona Industrial.
5) Processo de Obras nº 25/2017 – Joaquim Ramos
Gato – Legalização de contentores para apoio agrícola – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
6) Processo de Obras nº 27/2017 – Adélia Lima da
Silva Henriques – construção de moradia unifamiliar – Casal - Poiares (Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
7) Processo de Obras nº 29/2017 – Maria Helena
Henriques Simões Cruz – Construção de moradia
unifamiliar – Circo – Pereiro de Além
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
8) Processo de Obras nº 33/2017 – Marta Sofia
Lopes Brites – Projeto de alterações – Raposeira/
Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.

EDUCAÇÃO

INVESTIMENTO

Centros Escolares com
novos equipamentos
e material desportivo
DISTINÇÃO

Empenho e excelentes
resultados premiados na
Gala da Educação 2017

O

Centro Cultural de Poiares foi o
palco de mais uma Gala da Educação do Agrupamento de Escolas
de Vila Nova de Poiares, cerimónia
que premiou os alunos que atingiram patamares de excelência nas diversas áreas
programáticas, desde o 1º ciclo do ensino básico
até ao secundário.
Esta cerimónia ficou ainda marcada pela homenagem que a nova Direção do Agrupamento de
Escolas prestou à Presidente cessante, Dr.ª Eduarda Carvalho, nomeadamente com a decisão de
atribuir o seu nome à Sala de Reuniões na Escola
EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos.
Refira-se que a este propósito, o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João
Miguel Henriques, já havia manifestado publicamente e em nome do Município o profundo
agradecimento e público reconhecimento à Dr.ª
Eduarda Carvalho, «pelos muitos anos de dedicação, promovendo não só o sucesso escolar junto
dos milhares de crianças e jovens poiarenses,
como contribuindo determinantemente para a

formação dos Homens e Mulheres de amanhã».
João Miguel Henriques aproveitou também a
oportunidade para desejar os maiores sucessos
à nova direção na pessoa do professor Eduardo
Sequeira, novo presidente do Agrupamento. «A
fasquia está alta, mas tenho a certeza que os profissionais do Agrupamento, desde pessoal auxiliar ao
corpo docente, todos estarão à altura do desafio,
dando continuidade a um processo tão nobre
como o de formar as nossas crianças, e que tão
bons resultados tem apresentado», afirmou.
«O verdadeiro sucesso educativo é alcançado com
o trabalho e esforço em cada dia, todos os dias.
É por isso que o papel dos pais se assume como
fundamental em todo o processo», referiu ainda
o Presidente da Câmara Municipal, que concluiu
reiterando «os votos de felicidades aos alunos
distinguidos nas diversas categorias»
Refira-se que a Gala da Educação foi abrilhantada
por ‘contadores’ de histórias e por momentos de
expressão musical, protagonizados pelos próprios
alunos e a que se juntou também a Filarmónica
Fraternidade Poiarense através do seu Coro Misto.

O

Município de Vila Nova de Poiares entregou nos 3 Centros
Escolares um Kit de psicomotricidade com um conjunto de
cerca de 20 equipamentos e materiais desportivos (arcos, bastões, cordas, bases de apoio, cavalos de salto adaptados, entre outros),
com o objetivo dotar as escolas de mais e melhores equipamentos que
se traduzirão no aumento da qualidade de ensino prestado aos alunos,
nomeadamente no pré-escolar.
A medida insere-se no Programa Estímulos, que abrange os três
Centros Escolares, e que tem entre as várias atividades desenvolvidas,
a componente de Expressão Motora, em que intervêm todos os alunos
do Pré-Escolar do Ensino Público, assumindo-se como uma atividade
fundamental para um desenvolvimento infantil equilibrado, incutindo nas crianças a importância da realização da atividade física e
desportiva, ao mesmo tempo que promove hábitos de vida saudáveis.
Para o Presidente da Câmara Municipal, que procedeu à entrega dos
materiais, «é essencial proporcionar às crianças e jovens o mesmo
tipo de oportunidades e recursos escolares, possibilitando às escolas a
promoção de atividades de cariz desportivo e recreativo».

ARTISTAS DIGITAIS | ENTREGA DE CERTIFICADOS
Os alunos do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico receberam
os certificados de participação no concurso Artistas Digitais. A iniciativa,
promovida pelo CCEMS - Centro de Competência “Entre Mar e Serra”, tem
como objetivos promover a utilização das TIC e desenvolver as capacidades
de utilização das ferramentas de processamento de texto e de imagem.
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EMPREENDEDORISMO

IDEIAS DE NEGÓCIO

“Plano Total” arrecada
0 3º lugar na final
intermunicipal

D

epois da vitória no concurso municipal de ideias de
negócio destinado ao ensino secundário, o projeto
Plano Total, dos alunos de
Vila Nova de Poiares foi o terceiro classificado na final Intermunicipal realizada
em Oliveira do Hospital, num importante reconhecimento da capacidade de
empreendedorismo e inovação dos alunos
poiarenses.
O projeto é da autoria dos alunos Alcibíades Soares, Carolina Coimbra e Mariana
Lopes, sob orientação da professora Sara
Rosário, que decidiram reinventar a estrutura utilizada em situações de emergência,
designada por “Plano Duro”, tornando-o
integral e dobrável.
Com três tipos de plano numa única
estrutura, o projeto dos alunos poiaren-

ses é único, fabricado em carbono, sendo
mais ecológico, mais leve e de dimensões
mais ajustadas ao espaço dentro de uma
ambulância. O ‘Plano Total’ agrega numa
única peça os três tipos de planos, o que
permite a sua utilização nas mais variadas
situações, de acordo com o espaço disponível na zona de acidente, bem como com a
morfologia dos feridos.
Esta final Intermunicipal é o culminar do
processo de seleção de projetos iniciado
nos concursos municipais de ideias de
negócio, realizados nos 19 municípios
da CIM-RC, entidade organizadora deste
concurso de empreendedorismo.
No Concurso Municipal de Ideias de
Negócio de Vila Nova de Poiares participaram 12 ideias inovadoras, apresentadas
pelos alunos do 2º e 3º ciclos e também do
ensino secundário de Vila Nova de Poiares,
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divididas em 2 votações diferentes – uma
para a designada “Expoempresas”, onde
participaram os alunos do 3º ciclo, e outra
para o concurso municipal de ideias de
negócio, dirigido aos alunos do ensino
secundário.
No segundo ciclo, o desafio era elaborar
um projeto para a criação de um produto/ ideia de negócio, que contou com a
participação da turma 6ºC, com o projeto
“Vamos levar Poiares na Lembrança”. No
terceiro ciclo, o vencedor foi o projeto
“20comMel”.
Os alunos do ensino secundário apresentaram 8 ideias de negócio, tendo o primeiro
lugar sido atribuído ao projeto “Plano Total” que arrecadou o terceiro lugar na final
intermunicipal em Oliveira do Hospital.
A originalidade e criatividade demons-

trada nas ideias de negócio apresentadas
é um importante indicador do envolvimento e da motivação dos jovens para esta
temática do empreendedorismo, representando por isso que esta é também uma
aposta ganha do Município.
Para o Município o objetivo principal é
suscitar o interesse e apetência dos jovens
para a temática da inovação e do empreendedorismo, dotando-os de capacidades e
competências que serão fundamentais no
seu futuro profissional.
A aposta nesta iniciativa tem dado alguns
frutos, com algumas ideias de negócio
já concretizadas e em fase de produção
e comercialização, demonstrando que o
potencial de criatividade tem sido aproveitado e é gerador de ideias de negócio de
sucesso.

CONCURSO EMPREENDER EM VILA NOVA DE POIARES
Consciente do crescente impacto que estas iniciativas de empreendedorismo e inovação
têm tido, o Município tem também em preparação, em parceria com a AEDP – Associação
Empresarial de Poiares, Concurso Municipal de Empreendedorismo.
Esta iniciativa é parte integrante da estratégia municipal no âmbito das Ações de Promoção do Empreendedorismo incluída na Semana do Empreendedorismo, onde se pretende
promover e apoiar a criação de projetos empresariais no território de Vila Nova de Poiares,
mobilizando um conjunto diversificado de atores locais que, trabalhando em rede, sensibilizem e mobilizem a população para o empreendedorismo, criando serviços partilhados
e complementares que garantam o apoio desde a identificação de oportunidades de
investimento à criação de empresas e emprego.
Os projetos selecionados serão apresentados durante o Concurso de Empreendedorismo,
a decorrer no dia 20 de abril de 2018, onde serão atribuídos prémios ao 1º, 2º e 3º classificados, nos montantes de 1.000 euros, 700 euros e 300 euros, respetivamente.

EMPREENDEDORISMO | CULTURA

CONCURSO

Rede de Bibliotecas de
Vila Nova de Poiares
já tem logotipo

O

Município de Vila Nova de
Poiares em parceria com o
Agrupamento de Escolas
do concelho promoveu um
concurso para a criação do
logotipo da Rede de Bibliotecas concelhia,
tendo o trabalho vencedor sido apresentado com a correspondente entrega do

prémio monetário de 300 euros.
De acordo com o Presidente da Câmara
Municipal, «o objetivo deste concurso foi
envolver a comunidade em torno de um
projeto de dimensão concelhia, apelando
à criatividade e sentido artístico da população, em especial dos jovens, mais habituados e mais habilitados no uso das novas

tecnologias, permitindo desta forma, com
o incentivo extra do prémio monetário, a
criação de um logótipo que irá passar a ser
a imagem do projeto da Rede de Bibliotecas de Vila Nova de Poiares».
As 7 propostas
apresentadas foram
devidamente avaliadas, nos termos do
regulamento, por um
júri composto por
elementos do Município e Agrupamento de
Escolas, que ponderaram critérios como a criatividade, qualidade gráfica, adequação ao tema, bem como
a flexibilidade de adaptação/reprodução
às necessidades de utilização em diferentes materiais e suportes. O resultado foi
a escolha do trabalho da autora com o
pseudónimo Sophia H.Carvalho.

De acordo com a memória descritiva, e respondendo às exigências do regulamento,
o logótipo vencedor representa a imagem
geográfica do concelho, com guias de
conexão/rede, definidas pelos contornos
das respetivas freguesias,
seguindo-se a inclusão de
seis ícones minimalistas
que representam livros
expostos na biblioteca,
numa alusão às quatro
freguesias, à biblioteca
municipal e ainda a biblioteca escolar.
Refira-se que a missão da Rede de Bibliotecas é promover o desenvolvimento de
projetos/atividades concertadas mediante
uma estratégia de rentabilização e de partilha de recursos e de trabalho colaborativo entre Bibliotecas Escolares e a Biblioteca
Municipal.

EMPREENDEDORISMO

Gaspar e Inês visitaram Centros
Escolares deo Concelho

A

s mascotes do projeto de empreendedorismo “A Aventura do Gaspar
e da Inês na Região de Coimbra”,
promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM–RC),
visitaram os Centros Educativos de Vila
Nova de Poiares.
Gaspar e Inês fizeram a delícia dos mais

novos, que receberam as mascotes com
alegria e fizeram questão de mostrar todo
o seu espírito criativo e empreendedor.
Recorde-se que “A Aventura do Gaspar e da
Inês” é um programa destinado a alunos
do 1º ciclo de ensino, integrado no projeto
“Empreendedorismo nas Escolas da Região
de Coimbra”, da CIM-RC.
26 de março de 2018
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CULTURA

Os trabalhos apresentados serão avaliados
por um júri composto por um vereador
da cultura, pela bibliotecária municipal
e ainda pela professora bibliotecária do
Agrupamento de Escolas, que depois escolherão a obra vencedora.
A entrega de prémios acontecerá numa
sessão pública, a decorrer durante a Poiartes 2018, de forma a conferir à sessão um
maior impacto e visibilidade, reforçando a
importância deste concurso.
Por último, refira-se que o concurso está
aberto e decorre até 30 de junho, sendo
que os interessados poderão consultar toda as informações necessárias no
documento com as normas de concurso
no site da Câmara Municipal, disponível
em: http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
municipes/regulamentos

cidades de pensamento crítico e desenvolvimento de personalidade e cidadania,
fundamentais para o bom desenvolvimento das sociedades contemporâneas».

VENCEDORES DE 2017
A edição de 2017 contou com duas participações que, nos termos do regulamento,
foram divididas em escalões, no caso,
Escalão A – dos 8 aos 12 anos e Escalão B –
dos 13 aos 18. No primeiro escalão Bárbara
Almeida participou com o pseudónimo
Farrusca, que apresentou um conto intitulado “Boneca Mágica”.
Já no escalão B, a Dulce Travassos apresentou duas obras, sob o pseudónimo
Beatrice, uma poesia intitulada “Quando
for grande” e ainda o conto “Mitus”.
A aposta no incentivo à leitura e escrita e
ao combate à iliteracia tem sido uma das
grandes apostas deste Executivo com a
realização de diversas atividades e presenças de diferentes escritores, entre os quais
alguns poiarenses, no sentido de promover
o estímulo necessário ao aparecimento de
novos talentos literários.

to de finalistas deste Prémio «significa o
reconhecimento da atividade desenvolvida
pelo Município de Vila Nova de Poiares
para a promoção e divulgação do artesanato e das artes e ofícios tradicionais, nas
mais diversas iniciativas que organiza, mas
sobretudo, através da POIARTES – Mostra
Nacional de Artesanato e Gastronomia,
que este ano conheceu a sua 28ª Edição»,
referiu, salientando que o certame «tem
crescido, ano após ano, e não só em espaço
e quantidade de expositores, mas fundamentalmente em qualidade, com artesãos
a trabalhar ao vivo, privilegiando e valori-

zando a autenticidade e genuinidade do
artesanato em exposição».
Após um interregno de quatro anos, o
Prémio Nacional de Artesanato foi reativado, agora num formato bienal e pretende
distinguir os agentes e entidades públicas
e privadas com intervenções relevantes na
promoção das artes e ofícios, para além de
incentivar a produção artesanal, nas suas
vertentes tradicional e contemporânea,
distinguindo artesãos que se destacam
pelas suas competências técnicas e profissionais, bem como pela excelência dos
resultados alcançados.

Bárbara Almeida e
Dulce Travassos foram
as vencedoras da
edição de 2017

O

Município de Vila Nova de
Poiares está a promover
mais uma edição do Concurso Literário do Conto
e Poesia, com o objetivo
principal de promover e incentivar o
gosto pela leitura, consolidar hábitos de
escrita, bem como divulgar novos talentos
literários.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «é necessário apostar cada vez mais no incentivo à criação
de hábitos de leitura e de escrita, espe-

ESCRITA

IV Concurso Literário
do Conto e Poesia
cialmente junto das crianças e jovens em
idade escolar, contribuindo não só para o
combate aos níveis de iliteracia atuais, mas
sobretudo para o fortalecimento das capa-

RECONHECIMENTO

POIARTES foi finalista do
Prémio Nacional de Artesanato

O

Município de Vila Nova de Poiares
foi finalista na candidatura ao
Prémio Nacional de Artesanato
promovido pelo IEFP-IP, com o evento
POIARTES na categoria “Prémio Promoção
para Entidades Públicas”.
A votação decorreu online e, apesar de não

ter conseguido o tão desejado prémio, o
facto de ter sido apurada para a final, contando-se entre os 15 finalistas selecionados
de entre 127 candidaturas, é já um resultado bastante positivo.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, integrar o conjun-
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O

Município de Vila Nova de
Poiares, em parceria com
o Agrupamento de Escolas
do Concelho, realizaram mais uma edição da
Feira do Livro no CCP - Centro Cultural de
Poiares, numa iniciativa que durante uma
semana reuniu um conjunto de atividades
culturais.
Na sessão de inauguração estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, a Vereadora com
o Pelouro da Cultura, Lara Henriques de
Oliveira, a representante da Direção do
Agrupamento de Escolas, Fátima Coimbra,
da Coordenadora das Bibliotecas Escolares
do Agrupamento, Ana Cruz, bem como o
escritor José António Franco.
Para João Miguel Henriques, este evento
«reveste-se de uma importância enorme
para a comunidade em geral, em particular para os alunos, público por excelência
destas atividades, ao promover a sua
aproximação com os livros, possibilitando
a sua formação integral enquanto indivíduos, desenvolvendo a sua imaginação e

de Poiares, (CTEP) com a apresentação de
“Poesia à Solta” realizada no jardim Municipal e a peça de teatro “O Barbeiro Amoroso”, que decorreu no auditório do CCP
para os 3 Centros Escolares do Município,
CBEISA, ADIP e APPACDM e Irmandade.

INICIATIVA

Feira do Livro de
Poiares promoveu o
gosto pela leitura
criatividade.
Paralelamente, «esta é também uma oportunidade ímpar para reforçar a importância do livro como fator de sucesso a nível
escolar e pessoal, combatendo a iliteracia,
ao mesmo tempo que permite formar
homens e mulheres muito mais capazes»,
reforçou.
João Miguel Henriques aproveitou ainda
para «agradecer o envolvimento de todos
os parceiros nesta realização, em particular o Agrupamento de Escolas na pessoa
da Ana Cruz, que em cooperação com o

Município muito tem contribuído para a
promoção do livro e da leitura».
Programação diversificada
De entre as várias atividades programadas
e abertas à comunidade em geral destaca-se a sessão de contos tradicionais por
António Fontinha, a apresentação do livro
“A última rodada” do autor poiarense Rui
Miguel Fragas, também a sessão de contos
infantis por Miguel Gouveia, da editora
Bruáa. Houve ainda espaço para atuações
da Companhia de Teatro Experimental
26 de março de 2018
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Dia Mundial da Poesia assinalado
O dia mundial da poesia foi também assinalado, no âmbito da Feira do Livro, com
a presença de António Fontinha, numa
sessão dedicada aos contos tradicionais
para a comunidade em geral que encheu
o Auditório do CCP - Centro Cultural de
Poiares, e na qual também esteve o Presidente da Câmara Municipal João Miguel
Henriques.
João Miguel Henriques, Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
aproveitou a oportunidade para reafirmar
a “importância destas atividades como fator de aproximação e incentivo ao livro e à
leitura, em particular os mais jovens, dado
que o livro é fundamental na sua formação
integral enquanto homens e mulheres de
amanhã”.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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ENCENAÇÃO

Presépio Vivo e
Chegada dos Reis
Magos animaram
programação natalícia

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares em parceria
com a Companhia de Teatro
Experimental de Poiares, o
Rancho Folclórico do Centro
de Convívio do Carvalho e o Grupo Folcló-

rico e Etnográfico do Município promoveram a encenação ao vivo da “Chegada dos
Reis Magos” e do “Presépio Vivo”.
Em dois momentos distintos, e procurando proporcionar uma animação natalícia
diferente, a iniciativa teatralizou um

conjunto de cenas que representam esta
tradição cristã, desde a recriação de cenas
da Natividade, com o nascimento de Jesus
em Belém, até à chegada dos Reis Magos
para adorarem o Menino, a quem trouxeram de presente ouro, incenso e mirra.
O fator surpresa também esteve presente
com as cenas natalícias a serem protagonizadas pelos próprios eleitos locais, que
assumiram os papéis dos Reis Magos: Baltazar, Belchior e Gaspar, nomeadamente
o Presidente e Vice-presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques e Artur
Santos, e o Presidente da Assembleia
Municipal, Nuno Lima Fernandes, acompanhados da Vereadora Lara Henriques de
Oliveira na personagem de Rainha Miriam,
Rainha das Europas, e pelos atores das
diferentes classes da Companhia de Teatro.
Num percurso iniciado no Largo Dr. Daniel
de Matos, o grupo promoveu a partir desse
ponto um conjunto de teatralizações

interagindo com o público presente ao
longo do percurso, até chegarem ao Jardim
Municipal onde ‘finalmente’ encontraram
o Presépio (Menino). Aqui, para além da
entrega dos presentes, a cena contou ainda
com a participação do Rancho Folclórico
do Centro de Convívio do Carvalho e do
Grupo Etnográfico do Município de Vila
Nova de Poiares que entoaram um conjunto de canções alusivas à quadra.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, esta iniciativa «tem
uma enorme importância na promoção
das políticas de dinamização do centro da
vila, dando-lhe uma maior ‘vida’, proporcionando ao mesmo tempo um momento
cultural que encerra as celebrações de Natal». Assim, para além da óbvia dinamização cultural, «representa um atrativo extra
para uma maior afluência de público a esta
zona central da vila, dando um impulso
adicional ao comércio tradicional local».

DINAMIZAÇÃO

iCreate organiza Mercado de Natal

A

Associação iCreate, em parceria com o
Município organizou um “Mercado de
Natal” que teve lugar no Jardim Municipal, em frente aos Paços do Concelho.
Inserido na programação natalícia do concelho,
o Mercado de Natal da iCreate trouxe uma nova
vida ao centro da vila, com animação, doces
20
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e petiscos, sugestões para prendas de Natal,
mostra de artesanato e a realização de vários
workshops, a pensar em toda a família e no
seu Natal. A entrada era livre e veio trazer uma
animação extra ao centro da vila, que acabou
por se traduzir num importante alento ao
comércio tradicional.

AÇÃO SOCIAL

PLANO DE AÇÃO

CPCJ de Vila Nova
de Poiares apresentou
projeto estratégico
“Tecer a Prevenção”
Sessão contou com a presença de
Rosário Farmhouse da CNPDPCJ

A

Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) de
Vila Nova de Poiares apresentou publicamente um
documento estratégico e um
plano de ação com vista a conhecer melhor
a realidade e os riscos a que estão sujeitas
as crianças e os jovens do concelho, numa
sessão que contou com a presença da Presidente da Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e

Jovens (CNPDPCJ), Rosário Farmhouse, do
Diretor do Centro Distrital da Segurança
Social de Coimbra, Ramiro Miranda, bem
como do Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques e do Vice-Presidente da Autarquia e
Presidente da CPCJ, Artur Santos.
Trata-se do Plano Local de Promoção
e Proteção dos Direitos das Crianças e
dos Jovens do concelho, um documento
estratégico de intervenção, definido no

âmbito do Projeto nacional “Tecer a Prevenção”, lançado pela Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens (CNPDPCJ), acompanhado de perto pela técnica interlocutora, Dra.
Maria de Fátima Duarte, também presente
na sessão de apresentação pública.
Na cerimónia foi feita a apresentação
pública do documento que apresenta
as linhas orientadoras do trabalho a ser
desenvolvido pela CPCJ de Vila Nova de
Poiares nos próximos quatro anos, com o
objetivo de contribuir para a promoção do
sucesso escolar, do respeito pelo outro, da
autoestima, da transição para a vida adulta, da aquisição de valores familiares, da
participação ativa das crianças e jovens nas
atividades e políticas locais da integração e
inclusão social.
O documento conta com o prefácio do
anterior presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens, o conhecido Juiz
Conselheiro Armando Leandro, que
elogia o trabalho desenvolvido pela CPCJ
local, que em sua opinião «revela uma
lúcida e empenhada consciencialização
da importantíssima relevância do interesse público e promoção dos Direitos da
Criança e na prevenção dos riscos e perigos
do seu desrespeito ou ofensa», ao mesmo
26 de março de 2018

# 15

tempo que afirma que este documento, agora apresentado, «constituirá um
precioso contributo para que as luzes de
cada infância impeçam, eliminem ou pelo
menos superem abundantemente as suas
sombras».
O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, na sessão de encerramento, fez questão de felicitar o trabalho
intenso da CPCJ Local, em articulação com
os demais parceiros sociais, promovendo
um conjunto de importantes ações e iniciativas promotoras da defesa das crianças
e jovens, sem descurar o devido acompanhamento das situações sinalizadas e
que, felizmente, fruto de uma intervenção
pronta e adequada, têm tido resultados
muito positivos.
O mesmo responsável recordou que «esta
é uma das preocupações deste Executivo,
que tem apostado num acompanhamento
real, no terreno, apoiado num trabalho
de rede efetivo, com os diferentes parceiros sociais e articulado com a Comissão
Nacional», acrescentando que «a atuação
sempre pronta da CPCJ permite não só o
desenvolvimento de ações concretas e diferenciadas, como também uma avaliação
contínua, conseguindo uma capacidade
de resposta e intervenção rápida e eficaz»,
concluiu.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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SOLIDARIEDADE

Alunos do Politécnico de
Bragança visitam Poiares
em ação solidária

U

m grupo de 13 alunos do curso de Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário do Instituto Politécnico de Bragança visitaram
Poiares para entregar os bens que angariaram para ajudar no
esforço de recuperação e apoio às populações afetadas pelos trágicos
incêndios de 15 de outubro.
O objetivo foi também tomar contacto com as populações diretamente
atingidas pelos incêndios, e perceber in loco o impacto da tragédia especialmente na dimensão social. Acompanhados pelas respetivas docentes,
os alunos foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques e pelo Vice-Presidente, Artur Santos, também responsável pelo pelouro da Ação Social, para uma apresentação geral sobre o
concelho, seguindo-se depois uma visita às áreas afetadas.
Para o Presidente da Câmara Municipal «é extremamente gratificante
ver a capacidade de solidariedade e de interajuda destes jovens, que se
mobilizaram em torno de um projeto comum e de uma causa social tão
nobre como esta, disponibilizando-se e angariando um conjunto de bens
e produtos que fizeram questão de vir entregar em mão».

3ª EDIÇÃO DE “LETRAS PRÁ VIDA”
A Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, ESEC e a iCreate assinaram o protocolo
para o arranque da 3ª edição do projeto de alfabetização “Letras Prá Vida”, especialmente dirigido à população sénior, com o objetivo de promover o envelhecimento ativo e a participação em contextos de socialização, contribuindo assim
para combater os níveis de isolamento e solidão.
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TRABALHO EM REDE

Plataforma
Supraconcelhia da Rede
Social reuniu em Poiares

O

CCP acolheu a reunião da Plataforma Supraconcelhia da Rede
Social do Baixo Mondego e do
Pinhal Interior Norte, organizada pelo Centro Distrital de
Coimbra do Instituto da Segurança Social, representado pelo seu diretor, Ramiro Miranda e com
a presença do Presidente da Câmara Municipal
anfitrião, João Miguel Henriques, bem como do
vice-presidente, Artur Santos, e dos diferentes
parceiros sociais que integram este órgão.
O balanço foi extremamente positivo, com o
Presidente da Câmara Municipal a sublinhar a
importância do trabalho em rede, e da ação de
cada parceiro, contribuindo para o excelente
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.
«O sucesso das medidas e dos programas que temos vindo a apresentar e a implementar depende em grande medida das sinergias e parcerias
que temos conseguido consolidar, pelo que é
fundamental que os diferentes parceiros da rede
social possam, em conjunto, nestas reuniões,
perceber o que está a ser desenvolvido e implementado em cada concelho, possibilitando

assim uma avaliação contínua e a adequação das
ações, desenvolvendo um conjunto de atividades
concretas e diferenciadas, garantindo desta forma
uma capacidade de resposta e intervenção eficaz
e, sobretudo adequada à realidade existente no
‘terreno’», afirmou.
Da ordem de trabalho destacava-se a discussão do
Ponto de situação do POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas,
dando a conhecer as ações e medidas no âmbito
deste programa que inclui ações de distribuição
de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas, bem como ações de acompanhamento
associadas, que permitem capacitar as pessoas/
famílias em situação de carência de maiores competências em vários domínios, desde a seleção dos
géneros alimentares, a prevenção do desperdício
e a otimização da gestão do orçamento familiar.
Foram ainda abordadas questões relacionadas
com as medidas de emprego e programas do IEFP
(Instituto do Emprego e Formação Profissional),
bem como foi realizado o ponto de situação do
trabalho desenvolvido no âmbito dos incêndios e
da área da reabilitação profissional.

AÇÃO SOCIAL | SOCIEDADE

RONY LOPES EM AÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Rony Lopes, que iniciou a sua carreira na Associação Desportiva de Poiares
e que agora ingressa o plantel do Mónaco, não esqueceu as suas raízes e
aproveitou a sua vinda a Portugal para ajudar dois idosos que viram a sua casa
consumida pelas chamas nos incêndios de 15 de outubro. Um gesto solidário
para minimizar o sofrimento e alegrar o Natal destes poiarenses.

POIARES SOLIDÁRIO E AMIGO

Almoço Solidário juntou
mais 400 seniores

A

solidariedade esteve mais uma vez
em destaque com a realização de
mais Almoço Solidário de Natal dirigido à população sénior do concelho, promovido pelo Município.
Ao contrário que é habitual, a edição deste ano
realizou-se no Pavilhão da Associação Recreativa
de São Miguel, para poder acolher os mais de 400
idosos que se reuniram nesta atividade integrada
no programa do Poiares Solidário e Amigo.
O objetivo desta iniciativa foi o de proporcionar
uma tarde diferente e animada à população mais
idosa do Concelho, contando para isso com a
colaboração de diversas entidades, instituições,
associações, empresas e particulares que, das mais
variadas formas, se associaram e contribuíram para
a sua realização. O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, relembrou precisamente o caráter solidário desta atividade, manifestando
o seu agradecimento público «a todos quantos
trabalharam para que este almoço fosse possível»,
reconhecendo que «foram inexcedíveis, revelando
o verdadeiro espírito solidário que há em cada
poiarense». João Miguel Henriques recordou que
a Ação Social é uma das grandes preocupações do
Executivo, que «ao longo de todo o ano promove
um conjunto de ações e iniciativas especialmente
dirigidas a esta camada da população, muitas delas
dinamizadas em parceria com as diferentes associações e coletividades concelhias».

Programa recheado de atividades
O Almoço Solidário de Natal foi apenas uma das
várias atividades desenvolvidas no âmbito do Poiares Solidário e Amigo, que decorreu ao longo de
uma semana, dinamizado em parceria com a Rede
Social, pelas IPSS’s, Associações, Coletividades e demais parceiros, em torno de um objetivo comum, a
solidariedade.
Paralelamente, decorreu a campanha de solidariedade “Dê…Por um Sorriso”, com vista à angariação
de bens essenciais que irão compor os cabazes de
natal que o Município tradicionalmente distribui
pelas famílias mais desfavorecidas do concelho,
tornando esta quadra mais acolhedora em especial
para os que mais necessitam.
Balanço Extremamente Positivo
No final de uma intensa semana de iniciativas promovidas pelos diferentes parceiros, juntos em torno da mesma causa, o balanço não podia ser mais
positivo, conforme realçou o presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, ao destacar também «o envolvimento de toda a comunidade, desde
o sector social através das IPSS’s, Colectividades e
Associações, até ao sector empresarial». Envolvimento que, «reforça o carácter solidário de todo o
evento e dá uma expressão ainda mais autêntica e
genuína a todo o programa, e que contribui para
apoiar aqueles que mais precisam, numa perspectiva solidária e inclusiva», concluiu.

VISITA DO BISPO DE COIMBRA
D. Virgílio Antunes, bispo da diocese de Coimbra, visitou a Unidade Pastoral de
Vila Nova de Poiares. Depois de recebido nos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal, o bispo de Coimbra percorreu as diversas instituições do concelho. A iniciativa insere-se nas visitas pastorais que D.Virgílio tem
vindo a fazer por toda a diocese, para melhor a conhecer.

SENSIBILIZAÇÂO PARA O CYBERBULLYING
A Câmara Municipal promoveu uma sessão de sensibilização sobre o tema do
cyberbullying. Dirigida a toda a comunidade, a ação teve como oradora Raquel
Costa do Centro TIC - Softciências.

26 de março de 2018

# 15

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

23
27

SOCIEDADE

VILA NOVA DE POIARES DEU-SE
A CONHECER NA BTL’18

O

Município de Vila Nova de Poiares voltou a
marcar presença naquele que é o maior certame
de turismo em Portugal, a BTL – Bolsa de Turismo de
Lisboa.
À semelhança de outras edições a participação aconteceu integrada no stand da CIM - Região de Coimbra,
onde o Município apostou na promoção e divulgação
das suas marcas mais fortes.
Para o efeito foi apresentado o vídeo de promoção da
POIARTES 2018, onde se evidencia a potencialidade
deste certame na promoção dos valores endógenos
poiarenses.
A Chanfana foi outra das marcas fortes, sendo apresentada pela Confraria da Chanfana, que em parceria com
o Município tão bem tem sabido promover e levar mais
longe as delícias da gastronomia poiarense.
O resultado foi uma presença forte na BTL, contribuindo para a afirmação do concelho em matéria de
potencialidade turística.
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESPORTO APRESENTADO ÀS ASSOCIAÇÕES LOCAIS

A

proposta do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo e de
Atividade Física de Vila Nova de Poiares foi
apresentada às várias associações concelhias.
Para além da apresentação, foram efetuadas diversas intervenções de melhoria do
documento, existindo períodos de debate

acerca dos vários eixos de intervenção
que serão definidos para delinear uma
estratégia conjunta para o desenvolvimento da atividade física e da prática desportiva no concelho de Vila Nova de Poiares,
visando o aumento da qualidade de vida
dos cidadãos e da qualidade desportiva no
concelho.

Refira-se que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade
Física de Vila Nova de Poiares esteve em
consulta pública, no site do Município,
onde todos os interessados puderam
contribuir para a definição do documento
final que contém as linhas orientadoras
para o período de 2018-2021.
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MUNICÍPIO APOIOU SEMANA DA CHANFANA
A Semana da Chanfana 2018 voltou a contar com o apoio do Município
de Vila Nova de Poiares, não só na promoção e divulgação, como na
preparação de um conjunto de atividades de âmbito cultural que enriqueceram a programação do evento que foi novamente um sucesso.
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CRIANÇAS E ADULTOS BRINCARAM AO CARNAVAL
O Entrudo poiarense começou na sexta-feira de carnaval, com a participação de toda a comunidade educativa, juntando mais de 800 crianças
e jovens num desfile conjunto, enchendo as ruas poiarenses com a
animação e alegria sempre contagiantes dos foliões de ‘palmo e meio’. As
brincadeiras e a animação continuaram no chamado Domingo Gordo, com
o cortejo das várias associações e coletividades poiarenses, que saíram
à rua mesmo com condições climatéricas adversas, desfilando pelas
principais ruas da vila.

VILA NOVA DE POIARES
HISTÓRIA & PATRIMÓNIO

A antiga “Indústria da Cal” em
Poiares: Fornos de Cal Parda

D

iverso “Património Histórico”
que se encontrava encoberto
no nosso concelho ficou à vista
de todos com os trágicos incêndios do
passado dia 15 de outubro, permitindo-nos
redescobrir pedaços de História esquecidos.
Representações das antigas comunidades,
de grupos e corporações (como o caso
dos Caleiros) que reconhecemos como
pertença do enorme Património Cultural,
são transmitidos entre várias gerações e
marcam a nossa história. Estes poderão ser
objeto de recriação, num sentido identitário e de continuidade, dos variados grupos
e das respetivas comunidades.
“Cal é a coisa, cal é ela, que ainda agora
falei nela?”
As referências à cal remontam a tempos
imemoriais. Integram o nosso património
cultural, desde as adivinhas aos costumes
antigos de utilização. Ninguém sabe ao
certo quando se iniciou o processo de
produção de cal.
Em diversos documentos relativos ao nosso concelho, é referenciada a utilização da
cal na construção de pontes no século XIX.
Caiar, nomeadamente as construções, teve
sempre uma conotação de limpeza, asseio
e desinfeção. Em tempos afastados, era
a cal que dava outra “pele” aos edifícios.
Caiava-se por fora, principalmente as
fachadas, e por dentro depois de rebocado,
dando conforto, limpeza e renovação. A cal
parda, hoje melhorada, ainda é utilizada
na agricultura e na silvicultura para corrigir a acidez do solo e adicionar nutrientes
que contêm magnésio e cálcio.
No concelho de Vila Nova de Poiares, foram inúmeros os fornos de cal em funcionamento. Alguns próximos das casas dos
proprietários, outros mais distantes junto
às matérias primas e declives, encontrando-se algumas verdadeiras “fabricas” de
produzir cal parda. Será importante referir
que os fornos de cal não eram fornos
comunitários, como acontecia com outro
tipo de fornos, eram pertença de unidades
familiares de negócio próprio.

Forno de Cal localizado em Barreiro de Mucela

Uma das grandes concentrações de
produção de cal localizava-se nos fornos
das “Medas”. Um situava-se onde é hoje o
Parque das Merendas, outros fornos situavam-se mais a baixo. A cerca de 200 metros
deste lugar existe um complexo de fornos,
também ele ligado à Casa dos Moinhos
(família Santana), constituído por quatro
grandes fornos de cal.
Numa das encostas da Serra de Alveite situava-se uma pedreira apelidada de “Toca
da Moura”, sendo a grande fornecedora
de pedra calcária para a indústria da cal.
Dessa mesma pedreira saía também água
em abundância das nascentes da serra destinada aos mais variados fins, particularmente agrícolas e industriais. Sabemos no
entanto que nas serras de Poiares existiam
outras pedreiras sendo grandes fornecedoras de pedra para este e outros fins.
Em virtude do concelho de Vila Nova
de Poiares ter sido constituído em 1836
torna-se mais difícil a obtenção de dados
que registem o aparecimento e presença
da atividade de “Caleiros”. Certa porém é a
sua antiguidade, pois enquanto atividade
remonta ao período anterior a essa data
de constituição, logo com mais de dois
séculos de existência. A investigação apresenta-nos registos do século passado referenciando esta atividade: no ano de 1932,
no mês de janeiro, em Reunião de Câmara

Municipal menciona-se a realização de
uma praça para arrematar o “mato” para a
indústria de “cozer a cal” e em fevereiro do
mesmo ano especifica-se que a venda do
mato para a indústria da cal será de 2$50
por cada carro de bois.
A Produção
No que diz respeito ao processo de produção de cal parda podemos caracterizá-lo
de uma forma resumida. Um conjunto de
mulheres carregavam a pedra à cabeça,
os homens também carregavam às costas
em mochilas ou carro de mão. Por vezes
existiam carros de bois que faziam o transporte da pedreira até junto dos fornos, só
mais tarde o processo de transporte viria a
ser feito em camionetas. O combustível dos
fornos era geralmente constituído por matos, madeira de pinho e de eucalipto (mais
tarde) e serrafos que vinham de serrações
(mais recentemente). Nas pedreiras a
pedra era extraída com a ajuda de cunhas e
brocas aguçadas de duas pontas com cerca
de dois metros. Partia-se a pedra com um
“marrão” de cerca de oito kg e utilizava-se
por vezes o fogo/explosivos.
O trabalho era contínuo durante todo o
ano, no entanto de verão, como era mais
seco e a lenha ardia melhor, apresentava maior rentabilidade. Em meados do
século XX, empregava-se toda a gente das
26 de março de 2018
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redondezas ganhando cerca de 3$00 dia,
recorrendo a uma ou duas juntas de bois
a ajudar no processo de transporte. As
mulheres e os homens passavam cerca de
três dias a carregar pedra para encher o
forno que levava cerca de trinta toneladas
de pedra (conforme o tipo). A cal depois
de cozida reduzia em cerca de 50 %. A que
sobrava ficava em borralha (chamada de
borralhice), que se utilizava para fertilizar
as terras agrícolas. A cal que se produzia era cal parda de pedras das serras de
Poiares; para a produção de cal branca, por
norma a pedra vinha de fora, sendo uma
pedra mais branca e sem impurezas.
Localizações
Para além dos fornos de cal mencionados,
outros há para registar no nosso concelho,
como o forno de cal da “Barroca”, em São
Miguel de Poiares, junto à Taberna da Fraga (com uma antiga designação de lugar
– Estalagem). Ainda em São Miguel, junto à
Serração e à “Cova do Martinho”, encontram-se dois fornos (tendo um deles sido
mais tarde adaptado à produção de nafta),
já na estrada para os Moinhos existiria o
forno da “Sobreira Redonda”. Em Alveite
Grande, na Serra de São Pedro Dias, ou no
Barreiro da Mucela, podemos encontrar
outros exemplares de fornos da cal.
*com a colaboração de António Ferreira, Lino Oliveira e Gabriel de Matos
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DESPORTO

RECONHECIMENTO

Gala do Desporto 2017
foi “apadrinhada”
por Francis Obikwelu

O

Município de Vila Nova de
Poiares promoveu a III Gala
do Desporto, iniciativa
que pretendeu destacar os
atletas, clubes e associações
que mais se distinguiram ao longo do ano,
e que «contribuem para a promoção do
desporto e do nome de Vila Nova de Poiares», como referiu o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques.
Um dos pontos altos desta Gala foi a

distinção do conhecido atleta Francis
Obikwelu, uma figura ímpar do desporto
nacional, campeão nacional, europeu e
vice-campeão olímpico de atletismo, e
que é o detentor do recorde nacional dos
200 metros (20.01 segundos) e o recorde
nacional e europeu dos 100 metros (9.86
segundos). Do seu vasto palmarés, destaque ainda para a medalha de prata que
conquistou nos Jogos Olímpicos de Atenas
2004. Obikwelu agradeceu a distinção,
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aproveitando para deixar palavras de
incentivo e reconhecimento a todos os
desportistas presentes.
Já João Miguel Henriques destacou a
«história de dedicação e superação que
constituem um exemplo de trabalho e
desportivismo, e que o tornam num verdadeiro campeão e figura incontornável do
atletismo nacional».
Jorge Carvalho recebeu prémio
“Reconhecimento do Município”
Cristina Couceiro o galardão
“Alto Prestígio” e Atleta do Ano M18
No total foram 11 as categorias em discussão, sendo que outro dos grandes momentos esteve guardado para a entrega dos
prémios “Alto Prestígio” e “Reconhecimento do Município”. Cristina Couceiro, atleta
da Associação Recreativa de São Miguel
recebeu duas distinções (Alto Prestígio
e Atleta do Ano M18), enquanto o piloto
de ralis Jorge Carvalho recebeu o prémio

“Reconhecimento do Município”, ambos
destacados pelos excelentes resultados alcançados nas suas modalidades e que têm
levado bem longe o nome de Vila Nova de
Poiares.
Quem também esteve em grande destaque
foi a Associação Recreativa de S.Miguel, ao
arrecadar 4 troféus. Para além de Associação / Clube Desportivo do Ano, José
Guilherme Féteira, conquistou o Prémio
Treinador do Ano, Gustavo Mendes a
categoria Atleta do Ano na categoria sub18 e Cristina Couceiro, Atleta do Ano na
categoria M18. Simão Quental, do Karaté
Shukokai de Poiares, recebeu também a
distinção de atleta do ano na categoria de
Sub-14.
Os restantes troféus em disputa, foram
ganhos pela Associação Desportiva de
Poiares, na categoria Equipa do Ano
(seniores femininos), Luís Miguel Almeida
Santos (Chélito) conquistou o Prémio Dirigente do Ano, a empresa Nutriva, o Prémio
Incentivo, enquanto Mariano Robalo foi o
vencedor do Prémio Distinção de Mérito
no Desporto Escolar.
Gala exalta o desporto no Concelho
A encerrar a cerimónia, o Presidente da
Câmara Municipal aproveitou para «felicitar todos aqueles que foram nomeados e
distinguidos», sublinhando que a Gala do
Desporto «é o espaço de excelência para divulgarmos o esforço e empenho daqueles
que se dedicam de corpo e alma na prática
ou promoção da atividade desportiva».
Refira-se por último, que a apresentação da Gala do Desporto esteve a cargo
da poiarense Inês Rolo, e do locutor da
MundialFM José Brinco. O evento contou
ainda com a animação musical da Filarmónica Fraternidade Poiarense, bem como
algumas demonstrações desportivas, pelo
ginásio Healthy Fitness e pela secção de
patinagem da ARSM.
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LISTA DE VENCEDORES
1) ASSOCIAÇÃO / CLUBE DESPORTIVO DO ANO: Associação
Recreativa de São Miguel; 2) DISTINÇÃO DE MÉRITO NO DESPORTO
ESCOLAR: Mariano Soares Robalo (Boccia); 3) ATLETA DO ANO
CATEGORIA SUB14: Simão Henriques Quental (KSP); 4) ATLETA DO
ANO CATEGORIA SUB18: Gustavo Veloso Mendes (Judo - ARSM);
5) ATLETA DO ANO CATEGORIA M18: Cristina Couceiro (ARSM); 6)
EQUIPA DO ANO: Seniores Femininos | Associação Desportiva de
Poiares; 7) TREINADOR DO ANO: José Guilherme Féteira (ARSM);
8 ) PRÉMIO INCENTIVO: Nutriva / António Monteiro; 9) DIRIGENTE
DO ANO: Luís Miguel Santos “Chelito” (ADP); 10) ALTO PRESTÍGIO:
Cristina Couceiro; 11) RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA
NOVA DE POIARES: Jorge Carvalho;
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SUCESSO

POIARES TRAIL reuniu mais de 1200 atletas

A

edição de 2018 do Poiares
Trail reuniu cerca de 1.200
de “amantes” da corrida
entre a prova de trail longo
(35 km), trail curto (17
km), caminhada (12 km) e a prova para os
jovens (PT Kids), que este ano decorreu em
ambiente noturno, reeditando os níveis de
sucesso que tanto prestígio têm granjeado
a este evento.
A grande novidade deste ano foi a certificação internacional, pela International
Trail Running Association (ITRA), com
pontuação para provas internacionais, nomeadamente o Ultra Trail du Mont-Blanc.
Além da certificação internacional, a prova
integrou, como habitualmente o Campeonato Nacional de Trail e o Campeonato
Distrital de Trail Curto da Associação
Distrital de Atletismo de Coimbra.
Organizada pela Secção de Atletismo da
Associação Recreativa de São Miguel, e em
parceria com a Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, a prova iniciou-se no dia
com as tradicionais jornadas técnicas, que
este ano contaram também com uma característica inovadora, na medida em que
foram realizadas num modelo de formação creditado pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ).
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, que também fez
questão de participar na prova, “o POIARES TRAIL 2018 foi novamente um grande

sucesso, não só para a ARSM e para a sua
Secção de Atletismo, como para o Concelho, contribuindo de forma determinante
para colocar Vila Nova de Poiares na rota
dos grandes eventos, e enquanto destino
turístico de excelência em particular de
âmbito desportivo”.
João Miguel Henriques, aproveitou por isso
a oportunidade para “felicitar todos quantos direta ou indiretamente colaboraram
no POIARES TRAIL, pois este sucesso não
seria possível sem o inexcedível empenho
e dedicação de voluntários de um profissionalismo incansável, que trabalharam
inúmeras horas, dias e meses, para que
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tudo estivesse imaculado, quer na escolha
e marcação dos percursos, na segurança ou
em toda a logística da prova”.
POIARES TRAIL contribuiu
para a reflorestação do concelho
Outro dos fatores inovadores da edição
2018 do Poiares Trail foi o seu contributo
para a reflorestação do concelho, na medida em que cada participante corresponderá a uma nova árvore a ser plantada nas
áreas afetadas pelos incêndios de outubro
passado, um esforço não só da organização, mas também do caráter solidário
imprimido à prova, dado que, quem assim

o quis, pôde subscrever o dorsal solidário,
cujas verbas reverteram precisamente para
a aquisição de árvores.
A tragédia dos incêndios florestais estava
ainda bem presente, no entanto, a organização fez questão de alterar os percursos
de forma a não passar pelas áreas afetadas
e, assim, poder proporcionar aos mais de
1200 participantes o prazer de correr em
ambiente completamente verde e saudável, desfrutando das paisagens únicas que
Vila Nova de Poiares tem para oferecer,
porque «essa é a verdadeira imagem do
nosso concelho», afirmou João Miguel
Henriques.

