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PRESTAÇÃO DE CONTAS
COM MAIOR TAXA DE
EXECUÇÃO DE SEMPRE
Dívida a fornecedores em 2016 na ordem dos 2 milhões de euros,
e redução do excesso de endividamento em mais de 53% são
alguns dos valores em destaque, permitindo que Município
tenha abandonado o nível de “rotura financeira”
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ABERTURA

EDITORIAL

Caras e caros amigos,
Poiarenses
Apresentamos mais um número do nosso Boletim Municipal, um documento
que tem vindo a ser publicado trimestralmente e que nos permite,
periodicamente, informar os Poiarenses sobre a atividade mais relevante
desenvolvida pelo nosso Município.
Neste texto irei, contudo, falar-vos de algo diferente, ao nível de um território
mais alargado no qual nos incluímos - ainda que ultrapasse os limites físicos
do nosso concelho – e que partilha connosco um conjunto de marcas e valores
identitárias únicos e de grande relevância, que nos fazem acreditar que
vale a pena apostar na sua valorização como um todo, de forma a que todos
possamos ganhar.
Vila Nova de Poiares, Concelho com menos de 100 Km2 e um pouco mais de
7 mil habitantes, caracteriza-se pelo seu valioso património cultural e natural
que aconselha ao investimento constante na sua promoção turística tendo
em vista a captação de um cada vez maior número de visitantes. É essa a razão
pela qual temos apostado tanto na divulgação dessas nossas riquezas com um
reflexo visível no enorme número, cada vez maior, de pessoas que nos visitam
e experimentam tudo aquilo que temos para oferecer.
Na senda desta estratégia, integrámos recentemente um projeto que
pode muito bem vir a tornar-se emblemático e basilar para a divulgação
do nosso território e para essa tão desejada capacidade de captação de
novos visitantes. Falo, naturalmente, da candidatura que apresentámos ao
programa de televisão “7 Maravilhas à mesa” através da Dueceira, associação
de desenvolvimento local, cujo âmbito territorial se estende aos Municípios
de Vila Nova de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo e Penela, com a qual se
pretende promover e valorizar um território e um conjunto de produtos
endógenos.
As regras deste concurso exigiam a apresentação obrigatória de 7 produtos
locais a indicar de entre um conjunto específico de possibilidades
previamente definidas pela organização com os quais se deveria compor
uma “Mesa”. Surge assim a candidatura “Terras da Chanfana”, que reúne
7 produtos distribuídos pelas categorias que fazem parte do Regulamento
do Concurso, representativos de todo o território onde a “chanfana”,
além de ser um dos produtos escolhidos, serviu também para dar nome
à mesa, valorizando dessa forma ainda mais não só esse fantástico prato
gastronómico como a própria candidatura.
Neste momento, além de já ter sido garantido um lugar na final do programa
a realizar no próximo dia 16 de Setembro, esta candidatura tem, na nossa
opinião, grandes possibilidades de alcançar um excelente resultado, o que
sem dúvida seria magnifico para a promoção e valorização do nosso território
e dos nossos produtos locais, não só aqueles que fazem parte da “mesa”
apresentada mas muitos outros que, naturalmente, cada Município terá
que promover e valorizar tendo em conta a sua qualidade e especificidade
própria porque, naturalmente, este trabalho não pode nem vai reduzir-se à
participação num programa de televisão.
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Importa ainda, por ser justo fazê-lo, lembrar que esta candidatura só foi
possível desenhar com um trabalho desenvolvido em rede que, além da
Dueceira e dos quatro Municípios, envolveu ainda um conjunto de parceiros
oriundos de todo território e representativos dos diferentes produtos que
constituem a nossa mesa que em conjunto trabalharam afincadamente para o
sucesso da candidatura, partilhando desta ideia conjunta de que todos juntos
somos mais fortes.
Esperamos, por isso, continuar a contar com o apoio e participação de todos
para que este projeto continue a afirmar-se pela sua qualidade e relevância para
o nosso território e, de preferência, se traduza numa grande vitória de todos.
Queremos, em tudo aquilo que fazemos, dar continuidade às dinâmicas
criadas, envolvendo toda a população e os parceiros institucionais,
nomeadamente ouvindo os contributos de todos. Ao promovermos
em conjunto o nosso território, contribuímos todos para a constante e
significativa melhoria da nossa imagem para o exterior e, simultaneamente,
criamos condições para trazer cada vez mais gente para visitar, residir e
investir no nosso concelho.
Como estamos em plena época de Verão, desejo a todos, se for o caso, que
tenham umas boas férias, tão tranquilas e retemperadoras quanto desejável.
Por ser também um período de festa e reencontro para muitas famílias, desejo
a todos os que nos visitam neste período, sobretudo aos nossos emigrantes,
uma boa estadia e uma boa viagem de regresso.
Deixo ainda a todos os Poiarenses uma mensagem renovada de amizade com
votos de saúde e esperança no futuro.
Um Abraço Amigo do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques
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Mesa das Terras da Chanfana
foi uma das duas primeiras
finalistas que foram conhecidas na 1ª Gala emitida em
direto pela RTP, no município de Reguengos de Monsaraz, ficando
assim apurada para a final do concurso 7
Maravilhas à Mesa, que decorre no dia 16
de setembro, em Albufeira.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, que esteve presente
na cerimónia em Reguengos de Monsaraz, «há que sublinhar a importância e o
impacto que este concurso pode ter na
valorização dos produtos endógenos, bem
como no tecido económico local», destacando sobretudo a capacidade de união de
todo o território em torno de uma mesma
candidatura que representa uma enorme
mais-valia na afirmação e promoção, não
só da gastronomia como de todo o potencial turístico da região».
«Esta é de facto a marca que nos une», referiu, em alusão ao próprio lema da candidatura conjunta, sublinhando que, agora, o
objetivo final é «conquistar a grande final,

CONCURSO

“Mesa das Terras da
Chanfana” na final das
7 Maravilhas à Mesa
Candidatura conjunta dos municípios que
compõem a Dueceira destaca património
gastronómico e cultural
a 16 de setembro», concluiu.
A candidatura conjunta dos municípios
que compõem a Dueceira, engloba variados produtos como a Chanfana, Queijo
do Rabaçal DOP, o Mel da Serra da Lousã
DOP, o Licor Beirão, o Vinho da Quinta de

Foz de Arouce, mas também património
como o Mosteiro de Santa Maria de Semide
e os Trilhos da Natureza da Serra da Lousã,
naqueles que foram os grandes ‘trunfos’
da “Mesa das Terras da Chanfana” e que
depois de escolhida para integra a lista
31 de julho de 2018
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restrita de 49 pré-finalistas, selecionados
a partir das 200 propostas submetidas, foi
agora novamente revalidada, passando a
constar entre as 14 finalistas do concurso 7
Maravilhas à Mesa.
Tendo como grandes Embaixadores os
presidentes dos municípios que compõem
a Dueceira; os representantes dos diversos
patrimónios a concurso; o Chef Flávio Silva
e ainda como Madrinha, Luísa Barbosa,
figura destacada da Moda, Televisão e
Rádio que dá o seu rosto e coração por esta
candidatura, a “Mesa das Terras da Chanfana” conta ainda com o apoio de uma vasta
lista de parceiros que apoiam a candidatura, nomeadamente o CEARTE – Centro de
Formação Profissional para o Artesanato
e Património, AproRabaçal – Associação
de Produtores do Rabaçal, Conde Foz de
Arouce Vinhos, Fábrica da Igreja Paroquial
da Freguesia de Semide, Licor Beirão,
Lousãmel – Cooperativa dos Apicultores do
Concelho da Lousã e Limítrofes, Confraria
da Chanfana de Vila Nova de Poiares, Confraria do Queijo do Rabaçal e Real Confraria da Cabra Velha de Miranda do Corvo.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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ila Nova de Poiares assinalou
os 44 anos do Dia da Liberdade com uma Sessão Solene
que decorreu no Auditório
do CCP [Centro Cultural de
Poiares], na qual tiveram oportunidade de
usar da palavra, para além do Presidente
da Assembleia e da Câmara Municipal, os
representantes das bancadas dos diferentes partidos com assento na Assembleia
Municipal, conferindo à cerimónia a
expressão maior dos valores conquistados
pelos ‘Capitães de Abril’.
Para além das questões que afetam o Poder
Local, o grande tema foi sem dúvida a
recente decisão do Governo em deixar cair
a construção de uma nova via para ligar
Viseu a Coimbra, em perfil de autoestrada
a sul do Mondego, e que iria beneficiar
territórios esquecidos pelo sucessivos
governos, no que concerne à construção de
infraestruturas essenciais para o desenvolvimento sustentado de toda a região,
em particular Vila Nova de Poiares, como
afirmou o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.
O Autarca congratulou-se com o facto de
finalmente se ter encontrado uma solução
técnica e financeiramente viável para o IP3,
e que, sobretudo, melhora as condições
de segurança de todos os seus utentes. No
4
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25 DE ABRIL

Acessibilidades em foco
nas comemorações do
Dia da Liberdade
entanto, não pode deixar de referir que
face «às decisões que sistematicamente
tem prejudicado o nosso Concelho e o
território envolvente, há momentos em
que é necessário dar um ‘grito de revolta’,
reclamando um olhar mais preocupado e
atento, e que seja capaz de conferir equidade e maior justiça na distribuição dos
investimentos», referiu.
O anúncio do Governo relativo à solução
para o IP3 veio «deixar tudo como estava
no que diz respeito às acessibilidades ao
nosso Concelho e aos concelhos vizinhos,
frustrando as nossas esperanças e expetativas de ver finalmente resolvido um problema de tantos anos, e para o qual teima em
não haver resposta», vincou João Miguel
Henriques, numa clara alusão às expetati# 16
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vas que durante o processo de negociação
deste processo foram criadas e que agora,
face à decisão tomada, são novamente
vetadas ao esquecimento.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares aproveitou para destacar
«a união conseguida entre autarcas, associações empresariais e sociedade civil, que
juntos foram capazes de encontrar pontos
de convergência que permitiram apresentar soluções exequíveis que trariam resposta às grandes dificuldades estruturais
do território. Ora, este é o momento, mais
do que nunca, para politica e civicamente,
nos unirmos em torno desta causa para
tentar fazer face a este problema comum
e estruturante para a região, dizendo
basta de injustiça, basta de nos votarem ao

esquecimento», afirmou.
João Miguel Henriques adiantou que «continuaremos a lutar com todo o nosso empenho por uma solução, pois os Poiarenses, os nossos empresários e investidores,
e toda uma região merecem o respeito e a
atenção dos decisores políticos nacionais»,
concretizou.
Juventude, Liberdade e Cidadania Ativa
Paralelamente às acessibilidades, outro
dos temas em destaque foi a voz que hoje
os jovens têm em Vila Nova de Poiares, ao
assumirem um papel ativo na definição
das opções e estratégias políticas, ideia
defendida por André Lima, o deputado
do Partido Socialista, e o mais jovem da
Assembleia Municipal. «Temos assistido a
uma tendência de mudança, paradigma
de que é exemplo a bancada que aqui
represento, que de há uns anos a esta parte
conta nos seus quadros com cada vez mais
jovens», referiu.
Afirmando que «não podemos permitir
que, nos dias de hoje, os jovens vivam
vítimas de uma escravatura dos tempos
modernos, com um salário precário, e que
não lhes permita encarar o futuro com a
esperança e segurança devidas», o deputado do PS sublinha que «sim, este é o nosso
país, o país dos jovens, mas não podemos
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considerar normal aquilo que não o é. A
exemplo dos ‘Capitães de Abril’, temos de
continuar a lutar por melhores condições
socioeconómicas, não aceitando uma
sociedade desigual para a nossa geração»,
concluiu.
Já Luís Filipe Santos, eleito pelo CDS/PP,
numa alusão aos valores da Liberdade,
citou «o maior pedagogo e homem das
letras do Concelho de Vila Nova de Poiares,
o Dr. Antonino Henriques que afirmava assim: “o povo fala, fala, ele fala e tem razão.
Quem não quer que o povo fale, não lhe dê
ocasião”».
O Deputado do CDS/PP afirmou ainda a
total disponibilidade da sua bancada no
sentido de contribuir para o desenvolvimento do Município: «podem contar
connosco», afirmou, terminando que «esta
é a nossa forma de debater Poiares e interpretar Abril.»
Em representação da bancada do Partido
Social Democrata, a deputada Manuela
Grazina destacou a Liberdade como tema
central da sua intervenção, afirmando
que «o que nos torna realmente livres é o
conhecimento, pois permite-nos avaliar,
distinguir a verdade da mentira, a não
irmos por ali só porque nos empurram».
Questionando se seremos mesmo livres, a
deputada do PSD referiu que «não temos,
ainda, um país livre para viver», enquanto
«o poder financeiro e económico subjugar
e se subpuser ao poder político, com consequências muito nefastas na formação,
cultura e na informação às pessoas».
Já o Presidente da Assembleia Municipal,
Nuno Lima Fernandes, aproveitou para
fazer uma retrospetiva histórica do 25
de abril, evento que classificou como «o
evento mais marcante da história de Portugal». Este foi o ponto de partida para uma
alusão às conquistas daí resultantes para
as populações, nomeadamente da atuação
do Poder Local.
Destacando o papel das Assembleias
Municipais, Nuno Lima Fernandes afirmou
que estes órgãos irão assumir um papel
mais ativo na vida das populações, fruto
da competência fiscalizadora do órgão
em si, da já anunciada descentralização
e transferência de competências para as
Câmaras, o que decerto irá «continuar
a contribuir para a crescente dinâmica
cultural, desportiva, social e económica
de Vila Nova de Poiares, e dotando os seus
serviços de maior qualidade, eficiência e
eficácia», concluiu.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Outubro de 2017, o Presidente da Câmara Municipal afirmou esperar que «esta
viatura seja capaz de responder às necessidades da Corporação, que são muitas, e
que foram exponenciadas com as viaturas
que ficaram inoperacionais nesse dia de
má memória para todos nós».
Nesse sentido, João Miguel Henriques apelou «ao lado solidário dos poiarenses, e da
sociedade civil em geral, para que não se
esqueça da relevância do papel dos ‘Soldados da Paz’, e para que continuem a apoiar

Câmara Municipal
entregou viatura aos
‘Soldados da Paz’

F

oi das mãos do Presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, que o Comandante
dos Bombeiros Voluntários do
Concelho, Luís Sousa, recebeu em nome da
Corporação a chave da nova viatura para
Transporte de Doentes que vai reforçar o
parque automóvel dos ‘Soldados da Paz’
poiarenses.
Esta entrega é consequência dos resultados obtidos no Orçamento Participativo
Geral de 2017 que, recorde-se, teve como
proposta vencedora a aquisição da referida

viatura no montante de 24.999,75€, apresentada pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares.
Para João Miguel Henriques, não podíamos ter escolhido melhor dia para esta
singela cerimónia, o Dia da Liberdade e
da Democracia. O ato de hoje resulta da
expressão do exercício da cidadania ativa
e participação cívica e democrática de
todos os poiarenses, que, expressivamente, decidiram onde aplicar uma verba do
Orçamento Municipal».
Aludindo aos trágicos acontecimentos de
31 de julho de 2018
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das mais variadas formas os Bombeiros
Voluntários».
Recorde-se que o Orçamento Participativo
de Vila Nova de Poiares está dividido em
partes iguais, 25 mil euros para o Geral e
para o Jovem que, em 2017, viu vencer a
proposta de repavimentação do campo
de jogos da escola EB 2,3/S Dr. Daniel de
Matos, com o valor de 24.907,50€.
Em curso está já o Orçamento Participativo
2018, cujo período de votação terminou
dia 31 de julho, . Os montantes a distribuir
serão iguais ao do ano anterior, ou seja 50
mil euros a distribuir em partes iguais pelos dois tipos de orçamento participativo.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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FINANÇAS MUNICIPAIS

Poiares aprovou as
Contas de 2017
Prestação de Contas com a maior taxa de
execução de sempre demonstra «fiabilidade
do Orçamento»

A

Prestação de Contas de
2017, foi aprovada em sede
de Executivo e Assembleia
Municipal, ainda que com
sentidos de voto diferentes.
Enquanto na Câmara Municipal, o documento foi aprovado com o voto contra do
único vereador da oposição, Pedro Coelho
do PSD, já na Assembleia Municipal, o
documento mereceu o voto contra do
membro do CDS, Luís Santos, e a abstenção
dos membros eleitos pelo PSD, à exceção
de Manuela Grazina, que votou favoravelmente, alinhada com os membros da
bancada socialista.
O documento foi apresentado, em ambos

os órgãos, pelo Presidente da Câmara
Municipal, que sublinhou os pontos mais
significativos das contas de 2017, destacando desde logo «a maior taxa de execução
de sempre (execução global de 91%), o
que demonstra bem o rigor e a fiabilidade do orçamento que apresentámos».
João Miguel Henriques destacou ainda o
resultado líquido positivo de 270 mil euros
e o saldo de orçamental de 800 mil euros
(799.974,49€) que transita para este ano,
«o que permitirá uma margem orçamental
importante para os investimentos que
pretendemos fazer ao longo do ano».
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2 milhões de redução de dívida
31 de julho de 2018

a fornecedores
Outo dos destaques do documento apresentado prende-se com a redução da dívida a fornecedores relativamente a 2016 no
montante de cerca de 2 milhões de euros
(1.897.988,73€), bem como a redução do
excesso de endividamento que, desde que
este Executivo tomou posse no primeiro
mandato, já reduziu mais de 53%, permitindo que o Município de Vila Nova de
Poiares, apesar de continuar a ultrapassar
os limites legais de endividamento, tenha
abandonado o nível de “rotura financeira”.
«São resultados que nos orgulhamos de
apresentar, e que confirmam que continuamos no bom caminho», afirmou João
Miguel Henriques.
Acrescentou que «estamos a recuperar a
saúde financeira do Município sem, no
entanto, prejudicar o desenvolvimento do
concelho, e continuando a apostar num
conjunto de iniciativas que, com pouco
impacto orçamental, contribuem para a
crescente dinamização cultural, desportiva
e económica de Vila Nova de Poiares».
Vereador diz não serem as suas opções
Se em Assembleia Municipal o PSD se absteve, na reunião de Câmara, o único vereador social-democrata, Pedro Coelho, votou
contra, sublinhando que «o documento
reflete as opções políticas deste Executivo e

que não são as que tomaria se fosse eu que
estivesse na presidência».
Argumento que o Presidente da Câmara,
João Miguel Henriques disse não ter validade, dado que «em sede de elaboração do
orçamento convidámos todos os partidos
que se apresentaram a eleições, ouvindo as
suas sugestões e incluindo algumas delas
nas nossas opções, e curiosamente o PSD
tem sido o único que, reiteradamente, não
responde nem comparece às reuniões»,
acrescentando que «ficamos sem saber
quais seriam as suas opções e alternativas
de investimento».
Para o Presidente da Câmara, «os números falam por si e refletem uma gestão
responsável e equilibrada que não deixou
de libertar meios para investir em obras de
valorização do património do Concelho
e ao mesmo tempo de acudir às necessidades imediatas de toda a população, nomeadamente os estratos socialmente mais
desfavorecidos».
«O Município apresenta hoje uma situação financeira completamente diferente
daquela que herdámos há quatro anos
atrás o que se traduz numa maior capacidade de investimento que certamente nos
dá condições para apostar nos próximos
tempos, cada vez mais, na melhoria das
infraestruturas ao serviço da população»,
concluiu.
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CIDADANIA

Alunos questionam
Executivo em
Reunião de Câmara

INOVAÇÃO

Poiares é referência nas
boas práticas em
iluminação pública

V

ila Nova de Poiares foi o Concelho
em destaque na conferência “Novo
paradigma da iluminação pública e
da gestão da distribuição de energia
elétrica em baixa tensão, como oportunidade para o desenvolvimento das cidades e do
território”, organizada pela Associação B2CITIzens,
Lighting Living Lab e Centro Tecnologia, Investigação e Desenvolvimento do Instituto Superior de
Engenharia do Porto (ISEP), e que decorreu nas
instalações do estabelecimento de ensino superior.
Num painel dedicado ao Novo Paradigma da
Iluminação Pública e perante um auditório repleto
de público, o Município de Vila Nova de Poiares
apresentou o seu exemplo de projeto de iluminação pública, com telegestão e smart sensors, e o seu
modelo económico.
O destaque dado nesta conferência é a consequência direta daquilo que foram as políticas implementadas pela Câmara Municipal, nomeadamente
na aposta em medidas de melhoria da eficiência
energética na iluminação pública do concelho,
com o recurso à tecnologia LED em todas as luminárias existentes no Concelho. Recorde-se que a
intervenção decorreu entre setembro e outubro de
2017, tornando Vila Nova de Poiares num exemplo
pioneiro no país com cobertura integral da ilumi-

nação pública em tecnologia LED.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, «este reconhecimento é motivo
de grande orgulho e demonstra, de forma clara,
que a opção do Município foi de facto uma aposta
no caminho certo, do desenvolvimento estratégico,
e que, para além do importante fator de inovação,
permite reduzir custos ao mesmo tempo que investimos na sustentabilidade ambiental e em tecnologia amiga do ambiente.
João Miguel Henriques aproveitou ainda para
recordar que «esta medida permite uma poupança
energética na ordem dos 60%», acrescentando que
«vamos ter uma poupança superior a 1,2 milhões de
euros durante os 12 anos do projeto»
Refira-se ainda que na conferência estiveram presentes como oradores, para além de Mário Magalhães Maia, engenheiro da Câmara Municipal e que
apresentou o projeto de Vila Nova de Poiares, José
Basílio Simões e Maria João Benquerença (Associação B2CITIzens), António Gomes (TID-ISEP), Ivone
Rocha (Telles de Abreu Advogados), António Rodrigues (PWC) Sérgio Pinho (Cooperativa Elétrica
do Loureiro) e Carlos Alves (Lighting Living Lab),
que abordaram temas intimamente ligados com os
novos desafios com que os Municípios se deparam
no futuro,

O

convite foi formulado pela Autarquia e o Agrupamento
de Escolas respondeu afirmativamente, trazendo um
grupo de jovens do 10º ano da EB 2,3/S Dr. Daniel de
Matos à reunião da Câmara Municipal, onde não só assistiram à discussão da ordem trabalhos, como colocaram algumas
questões ao Executivo.
A iniciativa foi integrada nas comemorações do Mês da Prevenção
dos Maus Tratos, encerrando com ‘chave de ouro’ o conjunto de
atividades desenvolvidas durante o mês de abril, com várias campanhas de sensibilização para as problemáticas não só dos maus tratos
infantis, como também para a promoção dos direitos das crianças e
do incentivo a uma maior participação da juventude nos processos
de decisão da vida política do concelho.
Foi precisamente este aspeto que levou os alunos, juntamente com
uma professora, a participarem na reunião do Executivo Municipal,
que tem lugar na 1ª e 3ª sextas-feiras de cada mês. A participação
ganhou ainda mais relevância porque aconteceu num dia de greve
do pessoal não-docente e, apesar de não terem aulas, os alunos não
deixaram de participar na iniciativa, contrariando a tendência geral
de afastamento que os jovens cada vez mais demonstram em relação
aos processos de decisão política e de participação nos órgãos de
administração pública. Esta foi também a temática que os alunos
trouxeram à discussão do órgão executivo da Autarquia, questionando os eleitos locais sobre as medidas que poderão ser tomadas para
incentivar os jovens a uma maior participação na vida política do
seu concelho.
As questões apresentadas possibilitaram a troca de impressões
sobre uma temática que cada vez mais está na ordem do dia, com os
diferentes vereadores a saudarem a presença dos alunos e a pronunciarem-se sobre a importância da participação dos jovens nos órgãos
de decisão política, mas também apelando a que os próprios jovens
deem o seu ‘feedback’ e apresentem as suas sugestões a quem tem a
responsabilidade de gerir os destinos do concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal, «esta participação é fundamental, não só para conhecer o funcionamento dos órgãos democráticos, mas sobretudo para uma maior aproximação e incentivo dos
jovens na partipcçao ativa na vida da comunidade.

31 de julho de 2018
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MEMÓRIA

HOMENAGEM

Poiares homenageou
pilotos falecidos do
Acidente Aéreo na
Serra do Carvalho

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares e a Força
Aérea Portuguesa (FAP)
prestaram mais uma justa
e sentida homenagem aos
oito pilotos aviadores que há 63 anos
perderam a vida na Serra do Carvalho, por
ocasião dos festejos do Dia da Aviação.
Centenas de pessoas juntaram-se no
cimo da Serra do Carvalho para assistir às
cerimónias que decorreram no local do
trágico acidente, com a celebração de uma
Missa Campal de Ação de Graças e Sufrágio
pelos Mortos da Força Aérea. Após a Eucaristia foram depositadas algumas coroas
de flores no monumento existente no local
completando esta cerimónia de homenagem, onde se procura manter viva a memória histórica do acidente ocorrido naquela
serra, o mais trágico da Força Aérea
Portuguesa e também o maior do género a
nível mundial. Entre as várias centenas de
pessoas, estavam também alguns familiares diretos dos aviadores que pereceram

neste acidente, que fazem questão de estar
presentes neste acto de homenagem.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, esta é sempre uma cerimónia «marcante, em que homenageamos a memória
dos pilotos que pereceram neste acidente»,
manifestando o seu respeito pela Força
Aérea que, ano após ano, faz questão de
evocar a memória dos que aqui perderam
a vida. O mesmo responsável endereçou
ainda um sentido agradecimento ao povo
do Carvalho, que sempre soube acarinhar a
Força Aérea e associar-se a esta digníssima
homenagem a estes pilotos que perderam
a vida ao serviço da sua Pátria.
Presente na cerimónia, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel
Teixeira Rolo, fez questão de lembrar “o
enorme significado que esta homenagem
tem, não só para os familiares dos aviadores, mas também para a grande família da
Força Aérea que, prematuramente, perdeu
oito dos seus camaradas”, ao mesmo tem-
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po que agradeceu todo o apoio prestado
pelo Município de Vila Nova de Poiares.
Recorde-se que, para perpetuar a memória
dos pilotos falecidos, foi erigido um Cruzeiro no local do acidente e, reforçando o
simbolismo, a Autarquia construiu uma
capela em honra de Nossa Senhora do Ar.
Simbolismo que foi ainda intensificado no
ano em que se assinalaram os 50 anos do
acidente, com a inauguração do monu-

mento “Voo dos Anjos”, constituído por
oito colunas encimadas por ‘asas’ representando cada um dos oito aviadores que
pereceram neste acidente.
O trágico acidente aconteceu em 1955,
por ocasião dos festejos do Dia da Força
Aérea, quando oito dos doze aviões que
compunham a formação comandada pelo
Capitão Rangel Lima, se despenharam em
plena Serra do Carvalho.

ECONOMIA & EMPREENDEDORISMO

A

A Associação Empresarial de
Poiares (AEDP) comemorou
o 4º aniversário e fez questão de ‘levantar a voz’ contra
a falta de acessibilidades
do concelho, lançando mesmo o desafio à
população e empresários da região para se
unirem à sua luta e não participarem em
mais eleições até que os governantes «se
dignem a olhar para as necessidades» do
concelho no que respeita a acessibilidades.
Em dia de aniversário, em que a AEDP
também inaugurou a sua sede, cujas
instalações foram cedidas pelo Município,
as atenções viraram-se para a situação
atual das acessibilidades, lançando duras
críticas ao Governo.
As críticas surgiram pela voz do Presidente
da AEDP, Paulo Carvalho, que não tem
dúvidas de que «este é o momento de fazermos sentir o nosso profundo desagrado
aos nossos governantes», adiantando que
«não faz sentido que uma A25 termine em
Viseu, uma A13 termine em Coimbra e se
ignore a região que existe entre estes dois
pontos».
Reforçou mesmo que se vive «um desprezo que é de sucessivos governos». «É
importante lembrar que nos últimos 44
anos nada se tem feito no que respeita

ACESSIBILIDADES

Município solidário
com reivindicações dos
Empresários
Críticas à falta de acessibilidades e
inauguração da sede em dia de aniversário
a acessibilidades na região», defendendo uma «posição firme e reivindicativa»
perante um problema que, «mais do que
preocupar, já prejudica os empresários»,
não só de Poiares, como dos concelhos à
volta, como Arganil, Góis, Lousã e Miranda
do Corvo.
Município solidário com a luta dos
empresários
Presente na sessão, o presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, mos-

trou-se solidário com a indignação dos
empresários e deixou claro o seu «empenho abnegado» na defesa da correção do
que diz ser «uma injustiça» do Governo em
relação às populações e aos empresários
desta região.
O autarca não deixou de manifestar o
seu descontentamento pela decisão do
Governo nesta matéria lamentando que a
«região tenha ficado «com uma mão cheia
de nada... ou de coisa nenhuma». «Não podemos conformar-nos», afirmou, desapon31 de julho de 2018
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tado pelo abandono da alternativa a Sul do
Mondego, uma solução «que foi pensada,
desenhada, sonhada por um conjunto de
empresários da região», desabafou.
O autarca fez questão de sublinhar que
não é contra a intervenção no IP3, «que é
uma das vias de maior sinistralidade do
país», pelo que, «tudo o que ali for feito
para melhorar a segurança dos que ali
circulam só temos de defender e elogiar»,
referiu, revelando que esperava outra solução, já que «este não é só um problema de
Poiares, é um problema de toda a região».
Uma região que, em sua opinião, tem de
se unir em torno de uma solução que «foi
pensada por todos os atores da região:
empresários, mas também políticos,
autarcas», não aceitando que, depois de
todo este processo, «de terem sido criadas
expectativas, estas acabem defraudadas»
e os empresários do seu concelho fiquem
«exatamente na mesma».
Refira-se ainda que na sessão esteve também presente Maurício Marques, deputado e presidente da Distrital de Coimbra
do PSD, que fez questão de elogiar a
capacidade inovadora e empreendedora
dos empresários de Vila Nova de Poiares,
mostrando-se igualmente solidário com a
sua luta por melhores acessibilidades.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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ECONOMIA & EMPREENDEDORISMO

A

primeira edição do Concurso Municipal de Empreendedorismo – “Empreender
em Vila Nova de Poiares”,
organizada pela Câmara
Municipal, em parceria com a AEDP-Associação Empresarial de Poiares, foi um
autêntico sucesso, com a participação
de 4 projetos, que ‘lutaram’ entre si pela
conquista dos 1.000 euros destinados ao
vencedor do concurso.
Das quatro iniciativas apresentadas, a
grande vencedora foi a “Make it”, um projeto de produção de acessórios de moda
feitos à mão em cerâmica preta, que reuniu a preferência do júri na atribuição do
título de vencedor do Concurso Municipal
de Empreendedorismo.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «a excelência e a
enorme capacidade de empreendedorismo
e de iniciativa empresarial dos poiarenses
veio mais uma vez ao de cima, ao apre-

sentarem projetos de negócio verdadeiramente inovadores, de grande potencial e,
sobretudo, que têm como base de trabalho
os produtos endógenos», referiu.
Sublinhou, a título de exemplo, o caráter inovador do projeto vencedor, «que
foi capaz de pegar num produto local, a
cerâmica preta, transformando-a num
acessório de moda e, desta forma, acrescentar-lhe valor e elevá-lo a um setor de
mercado completamente diferente e com
grandes potencialidades».
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INOVAÇÃO

“Make it” venceu o I Concurso
Municipal de Empreendedorismo
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A escolha do segundo lugar, com um
prémio de 700 euros, acabaria por recair
no projeto “Casa da Xica”, uma Casa de
Chá ‘pet friendly’ e o terceiro lugar foi
atribuído à proposta “Reguilas”, uma
iniciativa para organização de festas de
aniversário ao domicílio para crianças dos
2 aos 10 anos, que arrecadou o prémio de
300 euros.
Refira-se ainda que o elevado nível de
qualidade do projeto “NAU”, uma proposta de inovação tecnológica de hardware

e software, levou a Associação Empresarial de Poiares a decidir pela atribuição
extraordinária de um prémio de 200 euros
para o quarto classificado.
«Este é o verdadeiro espírito deste concurso, encontrar e trazer ao de cima o grande
caráter diferenciador das nossas gentes,
esta capacidade de gerar e acrescentar
valor aos nossos produtos, trabalhando-os
e transformando-os em produtos de sucesso», apontou João Miguel Henriques.

ECONOMIA & EMPREENDEDORISMO | PROTEÇÃO CIVIL

CRIATIVIDADE

Empreendedorismo:
semana arrancou com IV
Desafio de Criatividade

A

Semana de Empreendedorismo promovida pelo Município
de Vila Nova de Poiares, em colaboração com o Agrupamento de Escolas e a Associação Empresarial de Poiares, arrancou com o IV Desafio de Criatividade e Inovação “VAMOS INOVAR”,
atividade orientada pela Companhia de Teatro Experimental de Vila
Nova de Poiares.
Durante a manhã os participantes tiveram oportunidade de fazer
sessões de mentoring, com o objetivo de criar ideias de negócio e
estruturar o seu projeto.
Do vasto leque de ideias apresentadas foi escolhido o projeto
“Poiares Mov”, que desenvolve atividades ao ar-livre e recreativas.
A Semana de Empreendorismo, contou ainda com um conjunto de
iniciativas, onde se destaca o debate “À conversa com os Empreendedores”, com o objetivo de permitir a partilha e troca de experiências.

20COMEL GELADOS
A ideia de negócio do 9ºB do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Poiares ficou em primeiro lugar na final intermunicipal do concurso de
empreededorismo promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra (CIM RC) e que decorreu em Condeixa-a-Nova, sob o título
Expo-Empresas.
O júri atribuíu o 1.º lugar ao projeto 20coMEL, de Vila Nova de Poiares, que
consiste na criação de um gelado feito com produtos endógenos e regionais, mas também saudável e natural.

SEGURANÇA

Município de Poiares
promove programas
Aldeia e Pessoas Seguras

A

Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, através do seu Serviço de
Proteção Civil, e em parceria com
a Junta de Freguesia de Arrifana,
apresentou os programas “Aldeia
Segura” e “Pessoas Seguras”, junto das populações
dos lugares do Carvalho e do Soutelo.
Estas sessões que decorreram ao longo de uma
semana tiveram como objetivo principal agir com
vista a prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios
rurais com resultados imediatos, através do envolvimento dos cidadãos, estimulando a participação
das populações e reforçando a consciência coletiva
de que a proteção e a segurança são responsabilidade de todos e para todos.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, «este contacto com as populações reveste-se de uma importância vital para a sua
segurança, dado que permite sensibilizá-las para os
comportamentos de segurança a adotar em caso de
incêndio, para que tragédias como as que aconteceram no verão passado não se voltem a repetir».
Para além de envolver os cidadãos e estimulando
-os a adotar uma atitude proactiva, «estes são dois
programas que se prolongam no tempo, estando
todos os dias em ‘execução’, não se cingindo a fases
delimitadas num determinado período de tempo»,
referiu João Miguel Henriques, que aproveitou
ainda para justificar ainda o facto de «as sessões
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decorrerem na freguesia de Arrifana nesta fase, em
virtude de ser a área que foi menos atingida pelos
incêndios de 2017».
Os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”
resultam da Resolução do Conselho de Ministros
157-A/2017, de 27 de outubro, e que tem nos diferentes municípios e freguesias nacionais os parceiros
estratégicos para a sua aplicação no terreno, dada a
sua proximidade com os cidadãos e maior facilidade na mobilização das populações.
“Aldeia Segura” é «programa de proteção de aglomerados populacionais e de proteção florestal,
destinado a estabelecer medidas estruturais para
proteção de pessoas e bens, e dos edificados na
interface urbano-florestal, com a implementação e
gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de
infraestruturas estratégicas, identificando pontos
críticos e locais de refúgio.»
Já o programa “Pessoas Seguras” tem como finalidade «promover ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de
autoproteção e realização de simulacros de planos
de evacuação, em articulação com as autarquias locais, e estipulando a criação de uma rede automática de avisos à população em dias de elevado risco
de incêndio, com o objetivo da emissão de alertas
para proibição do uso do fogo, bem como outras
atividades de risco e ainda medidas de autoproteção, dirigidas para públicos específicos».

# 16

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

11

PROTEÇÃO CIVIL | AMBIENTE

DESPEJO DE
ENTULHOS DE
OBRAS E MONOS
DOMÉSTICOS
Os entulhos de obras e monos
domésticos, tais como mobílias
velhas, sofás, colchões, entre
outros, NÃO DEVEM ser colocados nos tradicionais contentores
de lixo, nem abandonados nas
bermas das estradas, espaços
públicos e/ou florestais.
O QUE FAZER?
Deve contactar os serviços da
Câmara Municipal e depositar os
resíduos nos locais específicos.
Monos domésticos, equipamentos elétricos e resíduos verdes
de jardim, devem ser entregues
diretamente no ECOCENTRO
localizado no estaleiro da Câmara
Municipal ou, em alternativa, solicitando a recolha pelos serviços
municipais junto do Balcão Único
de Atendimento, telefone 239
420 850, ou email geral@cmvilanovadepoiares.pt
A RECOLHA É GRATUITA! PROTEJA O MEIO AMBIENTE E A SAÚDE
PÚBLICA!
O não cumprimento destas normas
é punido com coimas até € 4.850
no caso de pessoa singular e €
48.500 no caso de pessoa coletiva.
Consulte o Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene
Pública em
http://www.cmvilanovadepoiares.pt/
editais-requerimentose-regulamentos/198regulamentos/673regulamento-de-residuossolidos-urbanos-e-higienepublica
12
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PROTOCOLO

Poiares vai requalificar linhas de
água afetadas pelos incêndios
Protocolo assinado entre o Município de Vila Nova de Poiares
e a Agência Portuguesa do Ambiente

O

Presidente do Município
de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, e o
Vice-Presidente da Agência
Portuguesa do Ambiente,
António Ribeiro, assinaram um Protocolo de Colaboração para intervenção nas
linhas de água atingidas pelos fogos florestais de 2017, com o intuito de promover
a elaboração de projeto e consequente
intervenção de regularização fluvial.
Este acordo surge na sequência dos incêndios que assolaram o Concelho durante
o ano de 2017, e irá beneficiar as principais linhas de água atingidas pelos fogos
florestais, nomeadamente o Rio Alva, a
Ribeira de Poiares, Ribeira da Fraga e o Rio
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Mondego, representando um investimento
total de 110 mil euros, financiado a 100%.
Para João Miguel Henriques «este protocolo reveste-se de uma importância vital
para a recuperação do património natural
fluvial que foi afetado pelas chamas,
sobretudo porque as intervenções serão
todas realizadas preservando as espécies
autóctones, recorrendo a técnicas que não
sejam invasivas e que defendam as especificidades de cada área, numa perspetiva de
sustentabilidade».
O Presidente da Câmara Municipal destacou ainda que, «para além da preponderante questão ambiental, as intervenções
resultantes deste acordo irão também
permitir que o património natural renasça

das cinzas, devolvendo todo o seu esplendor a estes locais do Concelho, cuja rara
beleza constitui um dos principais fatores
de atração turística de Vila Nova de Poiares, nomeadamente o turismo de natureza
e os desportos de aventura», concluiu.
Após a assinatura do protocolo entre a APA
o Município de Vila Nova de Poiares, seguem-se agora os procedimentos para realização do Projeto de Execução para que as
intervenções possam estar concluídas até
ao final de 2018, garantindo, desta forma,
o devido escoamento das linhas de água,
minimizando a erosão e o arrastamento
dos solos, para além de minimizar o efeito
de cheias e inundações, bem como permitir a realização de atividades de lazer.

GEMINAÇÕES

ERASMUS+

Poiares recebeu
professores de
Douchy-les-Mines

O

Município de Vila Nova de
Poiares recebeu uma comitiva do Collège Emile Littré,
escola francesa de Douchy
-les-Mines, durante a visita
a Portugal destes docentes no âmbito do
programa Erasmus+, tendo aproveitado
para reforçar os laços de geminação existentes entre estes dois municípios.
O diretor-adjunto do Collège Littré, Benoit
Zégarski, e os dois professores daquela
escola foram recebidos no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, pelo Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
acompanhado do vice-presidente, Artur
Santos e da vereadora Lara Henriques de
Oliveira, tendo depois visitado alguns locais do concelho, nomeadamente o Centro
Cultural, o Museu da Educação, Atividades
Económicas e Família, passando também
pela Escola E.B. 2,3/S. Dr Daniel de Matos.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
«esta visita insere-se no nosso objetivo de
reforçar os laços de geminação existentes
com as diferentes vilas e cidades europeias,
perspetivando a criação de iniciativas e
protocolos de cooperação e intercâmbio
aos mais diferentes níveis, desde o ensino

à cultura, sem esquecer o setor económico
e empresarial», tal como já aconteceu com
a cidade de Mielec, na Polónia, com quem
existe também protocolo de geminação.
Neste caso concreto «o objetivo é apostar
em diferentes protocolos de intercâmbio,
também ao nível do ensino e da progressão de estudos, permitindo aos alunos de
ambos países tomarem contacto com diferentes experiências e realidades culturais».
Refira-se que a geminação com Douchy
-les-Mines é a mais antiga das geminações
de Vila Nova de Poiares, através da qual
teve intercâmbios frequentes de âmbito cultural e social, proporcionado um

conjunto de experiências interculturais e
de relacionamento entre as populações de
ambos os municípios.
O programa Erasmus+ é o programa da
União Europeia para a educação, formação, juventude e desporto, permitindo aos
europeus oportunidades de estudo, formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro.
O Erasmus+ tem como objetivos a redução
do desemprego e a promoção da participação na democracia europeia, especialmente nos jovens, a promoção da educação de
adultos, especialmente no que se refere
à aquisição de novas competências e de

competências exigidas pelo mercado de
trabalho, o apoio à inovação, à cooperação
e à realização de reformas, o aumento do
sucesso escolar e a promoção da mobilidade e da cooperação com países parceiros
da União Europeia.
Em termos globais, o Programa apoia
ações, formas de cooperação e instrumentos consistentes com os objetivos da
Estratégia Europa 2020 e respetivas iniciativas, nomeadamente: os objetivos do
Quadro Estratégico Educação e Formação,
a Estratégia Europeia para a Juventude, a
Juventude em Movimento e a Agenda para
Novas Qualificações e Novos Empregos.

“Andorinhas de Portugal” solidária com Vila Nova de Poiares
A Associação Les Hirondelles du Portugal, uma das entidades responsável pela criação da
geminação mais antiga de Vila Nova de Poiares, com a vila francesa de Douchy-les-Mines, reuniu esforços e conseguiu angariar 5200 euros, que reverteram a favor das vítimas do fatídico
incêndio de 15 de outubro.
A iniciativa partiu do presidente da associação, José Macedo, que imediatamente após ter tido
conhecimento do flagelo que assolou a região e que devastou mais de metade do concelho
de Vila Nova de Poiares, colocou em marcha uma ação de angariação de fundos a favor dos
poiarenses afetados pelo incêndio, resultando num simbólico e importante apoio.
Um ato de generosidade de grande relevância que reforça ainda mais os fortes laços de amizade que unem os dois municípios.
Recorde-se que a geminação de Douchy-les-mines com Vila Nova de Poiares tem uma tradição enraizada, em especial no intercâmbio cultural e social entre os dois povos.
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SAÚDE

O

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova
de Poiares, João Miguel
Henriques, assinou um
protocolo tripartido que
visa a promoção da alimentação saudável
e da atividade física, entre o Município
que preside, a Direção-Geral da Saúde,
representada pela diretora-geral Graça
Freitas, e Rosa Reis Marques, presidente
da Administração Regional de Saúde do
Centro (ARSC).
Este protocolo foi firmado na sede da
Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa,
numa sessão que contou com a presença
do Ministro da Saúde, Adalberto Campos
Fernandes, e do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
João Miguel Henriques considere que «se
trata de mais um importante passo na
política que temos implementado desde
a primeira hora na promoção de uma
alimentação saudável, desde logo nos
Centros Escolares do Concelho, atenden-
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PROTOCOLO

Município defende
alimentação saudável
e atividade física
Protocolo no âmbito da campanha da
Organização Mundial de Saúde “Let’s Be
Active, Everyone, Everywhere, Everyday”
do também ao facto das profundas raízes
na gastronomia tradicional que o nosso
Município tem».
Paralelamente, a aposta na promoção da
atividade física – e desportiva – é, como
referiu o Presidente da Câmara Municipal,
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«fundamental para a aquisição de hábitos
de vida saudável, pelo que também esse
tem sido um dos imperativos da ação política deste Executivo, bem patente no facto
de em 2017 termos sido distinguidos como
Município Amigo do Desporto».

O Protocolo agora assinado prevê que
o Município de Vila Nova de Poiares «se
comprometa com o objetivo de modificar
a oferta de determinados alimentos, em
particular os que apresentam elevados
teores de açúcar, sal e gordura, bem como
incentivar ações de reformulação nutricional dos produtos alimentares e capacitar
os cidadãos e profissionais que trabalham
ou influenciam o consumo de alimentos,
sensibilizando-os para a importância de
fazer escolhas alimentares saudáveis».
Já no que concerne à atividade física é
pretendida a implementação de projetos
que fomentem o desporto, em articulação
com as Unidades de Saúde Pública local da
ARSC.
Refira-se, por último, que a sessão protocolar recorreu no âmbito do lançamento
mundial da Campanha “Let’s Be Active,
Everyone, Everywhere, Everyday”, promovido pela Organização Mundial da Saúde,
e que foi apresentado no dia anterior, na
sede da Federação Portuguesa de Futebol,
na Cidade do Futebol em Oeiras.
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CÂMARA MUNICIPAL
PROPOSTA de projeto
Regulamento de venda de lotes
de terreno na zona industrial de
vila nova de poiares - pólo ii
NOTA JUSTIFICATIVA
O presente regulamento define o regime, as condições e a forma de acesso aos lotes propriedade do
Município de Vila Nova de Poiares, sito na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II.
É concedido aos Municípios, entre outras, atribuições nos domínios da promoção do desenvolvimento
e do ordenamento do território e urbanismo. Para a
execução das referidas atribuições são conferidas aos
órgãos municipais competências ao nível de apoio,
à captação e fixação de empresas, emprego e investimento nos respetivos municípios, nomeadamente,
nos termos do disposto na al ff) do nº 1 do art.º 33 do
anexo I à lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
O Município de Vila Nova de Poiares aprovou o seu
Plano de Pormenor da Zona industrial de Vila Nova
de Poiares – Polo II em sessão de Assembleia Municipal de 13 de novembro de 2012, tendo o seu regulamento sido publicado em 26 de março de 2015 no
DR II série nº 60.
Este Município assume a obrigação legal e politica
de fomentar o desenvolvimento económico do concelho, pelo que urge promover medidas capazes de
gerar riqueza local, de natureza económica e social
que se traduzam na captação de investimento empresarial para o concelho e consequentemente na criação
de emprego, fixação da população e combate à desertificação.
A existência de regras especificas destinadas a regulamentar a aquisição e adjudicação dos lotes destinados à instalação de unidades empresarias de natureza
industrial, logística, comercio e serviços e estabelecimentos de restauração e bebidas na zona industrial
de Vila Nova de Poiares – Polo II, terá como consequência um melhor aproveitamento do espaço e de
um setor económico que possa contribuir de forma
positiva para um desenvolvimento sustentado do Município e da Região.
Há também necessidade de flexibilizar e adequar a
cedência dos lotes industriais às condições de financiamento, que constitui um aspeto fundamental para
a concretização dos investimentos a realizar.
O presente regulamento visa apoiar e incentivar o investimento empresarial por forma a contribuir para
o processo de desenvolvimento equilibrado que se
pretende implementar no Município, criando regras
que disciplinem a aquisição dos lotes colocados à disposição dos interessados.
Considerando o supra exposto, pretende-se com presente documento, promover o desenvolvimento local
de forma sustentada e ordenada, fomentar o desenvolvimento e ordenamento industrial, deslocar as
unidades industriais instaladas em núcleos urbanos,
promovendo a qualificação do exercício da atividade industrial e a qualidade de vida das populações
residentes nos aglomerados urbanos, permitir a reestruturação, ampliação e diversificação das unidades
industriais instaladas, apoiar novas iniciativas empresariais e criar emprego
Atento o disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, no que respeita à ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas,
e dando cumprimento a esta exigência acentua-se o
atual contexto de desenvolvimento económico-financeiro. Ponderados e contemplados os benefícios e os
custos decorrentes da aplicação das regras definidas
no presente Regulamento, conclui-se que os benefí-

cios são claramente superiores aos custos implicados,
e que ponderados os interesses em causa, inexistem
custos que resultem direta e imediatamente da sua
aplicação.
Assim, no uso do poder regulamentar conferido às
Autarquias Locais pelo art.º 241.º da Constituição
da Republica Portuguesa e usando das competências
que estão conferidas aos órgãos das Autarquias Locais pela al g) do nº 1 do art.º 25.º e alíneas k) e g)
do nº 1 e al ff) do nº 2 do art.º 33.º, ambos do Regime Juridico das Autarquias Locais, anexo à Lei nº
75/2013, de 12 de setembro e dando cumprimento ao
estipulado nos art.º 98.º, 100.º e 101.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) aprovado pelo
Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro, elabora-se a
presente proposta de projeto de regulamento que se
leva à consideração da Câmara Municipal para ser
submetida a consulta pública, sendo posteriormente
aprovado, por este órgão a versão final do projeto
o qual será remetido à Assembleia Municipal para a
competente aprovação nos termos do disposto na al
k) do nº 1 do art.º 25.º do referido anexo à Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.
Capítulo I
Disposições Gerais
Art.º 1º | Lei Habilitante
O presente Regulamento de venda de lotes de terreno
na zona industrial de Vila Nova de Poiares, tem como
normas habilitantes o artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa, as alíneas m) e n) ) do n.º
2 do artigo 23.º, a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e
as alíneas k) e g), do n.º 1, e alínea ff) do n.º 2 do
artigo 33.º todos do Regime Juridico das Autarquias
Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro.
Art.º 2.º | Objeto e Âmbito
O presente regulamento estabelece um conjunto de
disposições gerais aplicáveis à aquisição dos terrenos
que constituem o Polo II da Zona Industrial de Vila
Nova de Poiares destinados à edificação de instalações para a prossecução de atividades de comércio,
serviços e industria, em conformidade com as normas
estabelecidas no Regulamento do Plano de o Pormenor da Zona Industrial publicado no DR – 2ª Série nº
60 – de 26 de março de 2015.
Art.º 3º | Identificação e localização dos Lotes
Cada Lote está devidamente identificado na Planta do
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vila Nova
de Poiares –Polo II, com o seu quadro sinótico, que
contem os respetivos números, áreas, e parâmetros
urbanísticos, anexo ao presente documento e dele faz
parte integrante.
Capítulo II
Procedimento de Alienação
Art.º 4º | Preço
O preço de venda por metro quadrado dos lotes é de €
0,75/m2, correspondente ao preço de mercado, devidamente validado por perito externo e independente,
constituindo este o preço base para efeitos de venda
em Hasta Pública.
Art.º 5º | Candidatos
Poderão ser candidatos quaisquer pessoas singulares
ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou
não no Município de Vila Nova de Poiares, desde que
possuam capacidade legal para o exercício da atividade económica e ou financeira que pretendam instalar
no lote a adquirir.
Art.º 6º | Concurso público
para atribuição dos Lotes
1. Sempre que a Câmara Municipal tenha interesse
em vender algum dos lotes sitos na zona industrial,
lançara o respetivo concurso publico, através de aviso
a publicitar nos locais que considerar convenientes.
2. O concurso público terá o prazo de vigência estipulado pela Câmara Municipal, tendo em conta a oportunidade e procura no mercado e o ritmo de execução
das diferentes fases de implementação do Plano de
Pormenor.

3. Os lotes de terrenos são assim colocados à disposição dos utilizadores aberto a todos os interessados de
forma transparente e não discriminatória.
4. O concurso publico será composto por duas fases:
a) Fase de seleção de candidaturas
b) Fase da Hasta Pública
Art.º 7º | Candidatura
1. Após a publicitação do aviso de abertura do Concurso Publico, os interessados na aquisição dos lotes
apresentarão, no prazo fixado para o efeito, a sua candidatura através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
do qual deverá constar:
a) Identificação completa do interessado (nome
completo, morada, numero de identificação
fiscal e cartão de cidadão). Caso o interessado seja pessoa coletiva, deverá juntar certidão
permanente da sociedade ou número de acesso
à mesma, e identificar o representante legal da
sociedade. Deverá também indicar os contactos
telefónicos.
b) Identificação do lote pretendido, bem como
possíveis alternativas.
c) A atividade a ser desenvolvida pelo empresário ou empresa, especificando se se trata de
uma empresa nova, criação de sucursal/filial ou
de transferência de empresa e neste caso, de que
local;
d) O número de postos de trabalha a criar ou
existentes;
e) O montante de investimento a realizar;
f) As fases e calendarização do projeto de investimento (prazos a cumprir no faseamento da
construção e de inicio da respetiva laboração
g) Indicação das áreas previstas de ocupação do
solo para o lote pretendido.
h) Outros dados que considerar essenciais e que
possam influenciar na seleção das candidaturas,
nomeada para efeitos do previsto no nº 4 do art.º
8º.
2. São anexados ao requerimento de candidatura:
a) Cópias das duas últimas declarações de IRS
ou IRC, tratando-se o interessado de pessoa singular ou coletiva respetivamente.
b) Certidão permanente da sociedade, caso se
trate de pessoa coletiva
c) Certidão emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP que comprove
a inexistência de dividas à Segurança Social;
d) Certidão comprovativa da situação de regularização de dividas relativas a impostos emitida
pela Autoridade Tributária
e) Declaração de conhecimento e aceitação expressa das condições estipuladas no presente
regulamento.
3. A falta de indicação de algum dos elementos constantes do n.º 1 bem com a junção dos documentos
previstos no nº 3, poderá dar lugar à exclusão dos
candidatos.
Art.º 8º | Processo de seleção
1. Para efeitos de analise das candidaturas, a Câmara
Municipal forma uma Comissão de analise composta
por 5 elementos, um dos quais o Presidente da Câmara Municipal.
2. Sempre que julgue necessário a comissão de analise poderá solicitar aos candidatos quaisquer elementos complementares para uma melhor analise da
candidatura, concedendo-lhes um prazo máximo, sob
pena de considerar sem efeito a respetiva candidatura.
3. A comissão técnica de analise suprarreferida fica
obrigada a um acompanhamento de todo o procedimento de candidatura e de apreciação prévia, devendo elaborar um parecer escrito assinado por todos os
membros, a ser apresentado ao Executivo camarário
para a respetiva decisão.
4. A comissão de analise, por razões de funcionalidade, poderá ser apoiada por quaisquer trabalhadores
municipais.
5. A seleção é feita pela Câmara Municipal tendo por
base os critérios ou fatores de ponderação infra indicados, os quais constam do relatório apresentado
pela comissão de analise de candidaturas indicada no
ponto 2 do presente artigo.
a) Numero de trabalhadores da empresa;
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b) Novos postos de trabalho a criar;
c) Mérito para a politica económica do Município; o interesse económico do projeto empresarial a instalar na região.
d) Montante do investimento a realizar;
e) Atividades não poluentes,
f) a justificação para a concretização do projeto;
g) a planificação da realização do investimento;
h) a fase em que se encontra o projeto, a sua
sustentação financeira e as condições da sua
viabilidade;
i) Autonomia financeira
j) Reinstalação de atividade localizada na malha
urbana da Vila com declaração de compromisso
de desativação da referida unidade no interior
da área urbana;
k) Atividades que promovam a introdução de
novas tecnologias a seu montante ou jusante.
NOTA: Os indicadores aplicáveis e constantes da listagem supra indicada serão fixados caso a caso.
Art.º 9º | Tramitação processual
A comissão de analise elabora o parecer referido no
ponto 3 do artigo anterior, no prazo de 10 dias uteis a
contar da data da receção da candidatura ou da receção dos documentos que posteriormente hajam sido
juntos pelo candidato, em cumprimento do disposto
no nº 2 do artigo anterior o qual será submetido à
apreciação da Câmara Municipal em conformidade
com o previsto no nº 3 do art.º 8º.
1. Após deliberação do Executivo Camarário, serão
os candidatos notificados, dispondo de um prazo de
10 dias para eventuais reclamações, submetidas à
apreciação da comissão de analise e decididas posteriormente pela Câmara Municipal.
2. A Câmara Municipal reserva o direito de não efetuar a venda de lotes se o candidato pretender instalar uma atividade que não se coadune com a politica
económica definida para o Município ou em caso de
manifesta incapacidade económica, tecnológica ou
outra para implementar a atividade económica projetada para o(s) lote(s) a alienar.
3. Poderão ser preteridas as unidades industriais,
grandes consumidoras de água, grandes produtores
de águas residuais, produtores de resíduos tóxicos
ou perigosos e as que possuam fatores considerados
perturbadores na perspética do desenvolvimento sustentado, integrado e harmonioso de região.
4. Caso não haja motivo de exclusão dos candidatos,
e decididas as reclamações, os candidatos são propostos à segunda fase do concurso público composto
por uma hasta publica.
Art.º 10º | Hasta Pública
O ato público decorrerá no Salão Nobre, no edifício
dos Paços do Município, no dia a designar e devidamente notificado aos candidatos selecionados.
Art.º 11.º | Tramitação do ato público
1. Declarado aberto o ato público, o Presidente da
Câmara Municipal, procede à identificação da hasta
pública e à identificação dos candidatos selecionados
2. De imediato, é aberta a praça iniciando-se a licitação verbal entre os candidatos a partir do valor indicado no art.º 4º.
3. Os lanços não podem ser de valor inferior a € 0,35
por m2
4. A licitação termina quando tiver sido anunciado
por três vezes o lanço mais elevado e
este não for coberto.
5. No final da praça, o Presidente da Câmara Municipal procede à adjudicação do lote aos candidatos que
tenham apresentado o lanço mais elevado.
Art.º 12.º | Autorização de Venda e
Contrato Promessa.
1. A decisão de venda é comunicada ao interessado,
por meio de carta registada com aviso de receção, notificando-se simultaneamente o mesmo para a obrigatoriedade de comparecer em data e hora indicada,
a fim de outorgar o contrato promessa de compra e
venda.
2. Do referido contrato consta, nomeadamente,
a) A identificação dos outorgantes
b) A identificação do(os) lote /lotes a vender
c) O tipo de atividade a instalar
d) O preço da venda
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e) O pagamento imediato de uma quantia, a titulo de sinal e principio de pagamento, de valor
correspondente a 50 % do preço total;
f) O prazo para a celebração da escritura publica
de compra e venda;
g) A Declaração de conhecimento e aceitação
expressa das condições estipuladas no presente
regulamento
3. O presente regulamento ficará em anexo ao contrato-promessa e dele ficará a fazer parte integrante.
Art.º 13 | Escritura Publica de compra e venda
1. A outorga da escritura pública de compra é marcada pelo Município de Vila Nova de Poiares o qual
notifica o promitente comprador da data e hora designada para o efeito.
2. Na escritura publica de compra e venda é feita
menção expressa, entre outras, ao presente regulamento e a obrigatoriedade de aceitação das condições
estipuladas no mesmo, ao prazo máximo para a conclusão da obra, que não poderá exceder dois anos a
contar da data da outorga da escritura, (considerandose terminada a construção da obra com a emissão da
Licença de Utilização), ao prazo máximo para o inicio da atividade e às restantes obrigações estipuladas
no presente regulamento, nomeadamente no que se
refere aos direitos de reversão e de preferência.
3. O pagamento do preço do lote, na parte que exceda
o sinal já pago, efetua-se no ato da outorga da escritura pública.
4. A não celebração da escritura pública por facto
imputável ao candidato importa para este a perda do
sinal nos termos legais e dos direitos que para ele
advenham da deliberação da câmara municipal e do
contrato promessa entretanto outorgado.

d) a obra deve estar integralmente concluída,
no prazo de dois anos após a celebração da escritura, entendendo-se que a obra se encontra
concluída logo que seja emitido o competente
Alvará de Autorização de Utilização.
2. O não cumprimento do prazo estabelecido na alínea a) do nº1, que pode, contudo, ser prorrogado por
deliberação da Câmara Municipal mediante requerimento devidamente fundamentado) constitui o adquirente na obrigação de pagar ao Município de Vila
Nova de Poiares uma indemnização correspondente a
5% do valor de venda do lote, por cada mês ou fração
de atraso, até ao limite de seis meses;
3. O não cumprimento do prazo estabelecido na alínea b) do nº1, que pode, contudo, ser prorrogado por
deliberação da Câmara Municipal mediante requerimento devidamente fundamentado constitui o adquirente na obrigação de pagar ao Município de Vila
Nova de Poiares uma indemnização correspondente
a 10% do valor de venda do lote, por cada mês ou
fração de atraso, até ao limite de seis meses;
4. O não cumprimento dos prazos estabelecidos nas
alíneas c) e d) do nº1, bem como a ultrapassagem dos
limites máximos fixados nos nº 2 e 3 do presente artigo, conferem ao Município de Vila Nova de Poiares,
o direito de resolver, imediatamente, o contrato de
compra e venda do lote, o qual, bem como as benfeitorias nele implantadas, por força da reversão, reintegrarão o domínio privado da autarquia, nos termos
previstos na lei, (nomeadamente nos art.ºs 432.º a
436.º e 289.º/1 e 290.º todos do Código Civil) e no
artigo 17.º do presente regulamento.
Art.º 17º | Resolução e reversão
1. Constituem causa de resolução do contrato de

Art.º 14º | Despesas e obrigações fiscais
Serão da responsabilidade do adquirente todos os encargos decorrentes da transmissão dos lotes, nomeadamente, o imposto de selo, emolumentos, custas,
I.M.T e demais despesas resultantes da celebração da
escritura.
Art.º 15º | Inalienabilidade – Direito
de Preferência
1. Os adquirentes dos lotes não poderão alienar, a
título gratuito ou oneroso, ou sob qualquer outra forma transferir para outrem a posse sobre a totalidade
ou parte dos lotes adquiridos, e das benfeitorias nele
implantadas, sem que para o efeito estejam autorizadas pelo Município de Vila Nova de Poiares, através
da sua Câmara Municipal, o qual gozará, mediante
declaração expressa na respetiva escritura pública e
posterior inscrição no registo, do direito de preferência, com eficácia real, tudo isto nos termos do disposto no art.º 421º conjugado com o art.º 413º, para o
qual remete, ambos do código civil.
2. Para efeitos do exercício do direito de preferência,
convenciona-se que será atribuído ao lote de terreno
o valor fixado nos termos do artigo 4º do presente regulamento, e às benfeitorias nele implantadas o valor
que vier a ser fixado por uma comissão composta por
um representante do titular do lote, outro do Município de Vila Nova de Poiares, e um terceiro a designar
por uma entidade independente.
3. O valor atribuído nos termos do número anterior,
nunca poderá ser inferior ao valor estipulado para
efeitos da constituição de hipoteca sobre o prédio.

DELIBERAÇÕES
15 de dezembro de 2017 a 6 de abril de 2018

Reunião Ordinária de
15 de dezembro de 2017

Art.º 16º | Licenciamento,
construção e laboração
1. O processo de licenciamento, a construção da
unidade industrial e o respetivo inicio de laboração
ficam sujeitos ao cumprimento dos seguintes prazos:
a) o procedimento competente de controlo prévio da operação urbanística em causa - deverá
ser apresentado no prazo máximo de seis meses
após a celebração da escritura pública;
b) as obras de construção deverão iniciar-se no
prazo máximo de um mês após formalização do
procedimento e pagamento das taxas devidas.
c) ao fim de 18 meses, contados a partir da celebração da escritura pública de compra e venda,
o lote de terreno deverá apresentar um volume
de construção não inferior a 50% do valor da
estimativa orçamental, de acordo com os projetos aprovados;

1) Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova
de Poiares - Transmissão da Cessão de Exploração
– Cessão da Posição Contratual
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
cessão da posição contratual – exploração de bar sito
no Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de
Poiares e a respetiva minuta de contrato.
2) Proposta de Alteração parcial das tarifas do
Regulamento de Serviço de Abastecimento de Água
e Saneamento de Águas Residuais e do Regulamento
dos Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do
Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração parcial das tarifas do Regulamento
de Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais e do Regulamento dos Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública do Município de Vila
Nova de Poiares. Mais deliberou submeter o assunto à
Assembleia Municipal.
3) Autorização genérica para assunção de compromissos plurianuais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a
proposta de autorização genérica à Câmara Municipal
e Presidente da Câmara Municipal, para assunção de
compromissos plurianuais. Mais deliberou submeter à
Assembleia Municipal, para deliberação.
4) Apoio financeiro às Juntas de Freguesia para
colocação das placas toponímicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
apoio financeiro às Juntas de Freguesia para colocação das placas toponímicas, do seguinte modo:
Junta de freguesia de Arrifana – 3.023,98€;
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compra e venda dos lotes, para além das legalmente
previstas:
a) o não pagamento do preço, nas condições
previstas no presente documento
b) o não cumprimento dos prazos de licenciamento, construção e início de laboração, previstos no art.º 16º, bem como de quaisquer outras
condições que hajam sido clausuladas;
2. Em caso de reversão, o adquirente perde a favor
do Município não só o lote, como também as benfeitorias que nele tenham sido implantadas e que não
possam retirar-se sem prejuízo ou dano.
3. Na hipótese prevista no número anterior, a resolução implica a imediata reversão do lote de
terreno à posse e titularidade do Município de Vila
Nova de Poiares, devendo este devolver ao anterior
possuidor faltoso, apenas o preço ou parte do preço que haja pago, em singelo, isto é, sem quaisquer
acréscimos, seja a título de juros ou outro, sendo as
benfeitorias valorizadas nos termos previstos no nº 2
do artigo 15º.
4. A resolução do contrato de compra e venda operase, pela comunicação escrita, do Município de Vila
Nova de Poiares ao adquirente, devendo este, no
prazo de 15 dias a contar da notificação de tal comunicação, dirigir-se ao Gabinete Jurídico da Câmara
Municipal para instruir e acordar os prazos da escritura publica de reversão.
5. No caso de o processo de reversão, por resolução
do contrato, ter de seguir a via judicial, o Município pode exigir ao proprietário uma indemnização de
20% sobre o valor da venda, a título de ressarcimento
por todos os danos causados.
6. Para efeitos de cobrança da indemnização a que
se refere o número anterior, assiste ao Município o
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Junta de freguesia de Lavegadas – 907,20€;
Junta de freguesia de Poiares- Sto. André – 4.900,94€;
Junta de freguesia de S. Miguel – 1.167,88€.
5) Atualização de taxas e preços dos regulamentos
municipais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização de taxas e preços dos regulamentos municipais.
6) Requalificação do Mercado Municipal de Vila
Nova de Poiares – Aprovação do Projeto de Arquitetura e Projetos de Especialidades
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar o Projeto
de Arquitetura e Projetos de Especialidades com vista
à Requalificação do Mercado Municipal de Vila Nova
de Poiares.
7) Pedido de certidão de propriedade horizontal –
Eduardo Manuel Ribeiro Carvalho Marquês e outra
– Balteiro/Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
8) Processo de Obras nº 28/2017 – Fernando Armindo da Silva Fonseca – Construção de moradia – Vale
de Afonso
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
9) Processo de Obras nº 36/2017 – Maria João
Midões Antunes – construção de moradia – Portela
dos Casais
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
10) Processo de Obras nº 37/2017 – Maria Alice
Prazeres Mantle Paes Brooks – Legalização de
alterações – Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a

direito de compensar o respetivo montante com a
importância que deve restituir, nos termos do n.º 2,
sendo exigível e restituída apenas a diferença.
Art.º 18.º | Inaplicabilidade
do Direito de Reversão
Não se aplica o disposto no artigo anterior se o comprador tiver constituído empréstimo para realizar as
obras, e por via disso constituído hipoteca a favor da
entidade mutuante, prevalecendo neste caso a favor
desta entidade qualquer privilégio que haja sido constituído.
Artigo 19.º | Alteração de uso
A alteração ao fim do uso do lote, aprovado no âmbito do programa de candidatura e projeto de instalação, fica condicionada a autorização da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares.
Art.º 20.º | Interpretação
Quaisquer omissões ou dúvidas relativas à aplicação
do presente documento serão resolvidas pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares com observância
da legislação aplicável.
Art.º 21.º | Norma revogatória
Com a entrada em vigor das presentes normas ficam
revogadas quaisquer outras condições de venda de
terrenos inseridos no Plano de Pormenor da zona industrial de Vila Nova de Poiares – Polo II
Art.º 22.º | Entrada em Vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da Republica nos
termos legais.

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

pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.

Reunião Ordinária de
5 de JANEIRO de 2018
1) Acordo contratual de colaboração no âmbito
dos estudos de agregação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
Acordo contratual de colaboração no âmbito dos
estudos de agregação dos serviços de abastecimento
de água e de saneamento de águas residuais.
2) Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais de Bons Serviços
Propõe-se a atribuição da Medalha de Bons Serviços Municipais a: Carlos Manuel de Jesus Fernandes, 15 anos; José Carlos dos Santos Ferreira, 35
anos; Pedro Manuel Solha Grilo, 35 anos;Virgínia
Isabel Gomes Teixeira Lopes, 15 anos.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de atribuição de medalhas municipais
de bons serviços aos trabalhadores constantes da
referida proposta.
3) Proposta de Atribuição de Medalha de Honra
do Município
Propõe-se a atribuição da Medalha de Honra do
Município a José Rui de Carvalho Feteira – pelo
seu empenho e dedicação ao concelho, em várias
áreas, sobretudo a participação na vida política
ativa, fundamentalmente como Presidente da Junta
de Freguesia de S. Miguel de Poiares, cargo que
ocupou durante 5 mandatos, desde 1979 a 2009,
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mas também como presidente da Assembleia de
Freguesia, nos mandatos de 2001, 2009 e 2013, e
ainda como vereador, cargo que ocupou no mandato
1982-85 e 1985-89. Destaca-se ainda a participação
na vida associativa do concelho, designadamente na
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares, na ADIP-Associação de
Desenvolvimento Integrado de Poiares, na Cooperativa Agro-Pecuária de Vila Nova de Poiares, na Associação Recreativa de São Miguel, na Filarmónica
Fraternidade Poiarense, o serviço prestado na área
da Saúde, enquanto funcionário do Centro de Saúde
de Vila Nova de Poiares. Tendo já sido agraciado
com a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro,
na área da Saúde, em janeiro de 2005, propõe-se
agora, que lhe seja atribuída a Medalha de Honra
do Município, como reconhecimento público pelo
seu percurso de vida ao serviço da causa pública e
pelos serviços relevantes prestados ao Poder Local
Autárquico como verdadeiro exemplo de dedicação
e espírito democrático.”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a proposta de atribuição de medalha de honra do
municipio, constante da referida proposta.
4) Pedido de Apoio Social – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
deferimento do pedido de apoio, a Helena Isabel
da Silva Araújo, no valor de 1.725,00 €, nos termos
da informação técnica da área ASSE – Ação Social,
Saúde e Educação.
5) Proposta de Projeto Regulamento Municipal
“Jovens Autarcas”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
abertura do procedimento tendente à elaboração
do Regulamento Municipal do Programa Jovens
Autarcas.
6) Projeto de acessibilidades ao Dólmen de S.
Pedro Dias – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
a aprovação do ato praticado pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, em 26/12/217 referente ao
Projeto de Acessibilidades ao Dólmen de São Pedro
Dias.
7) Processo de Obras nº 38/2017 – Dias 21, Construções, Lda – Licenciamento de construção de
edificação para comércio – Av.ª Manuel Carvalho
Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
8) Proposta Numeração de Polícia do Concelho
de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
Numeração de Polícia do Concelho de Vila Nova de
Poiares

Reunião Ordinária de
19 de JANEIRO de 2018
1) Proposta de Supressão/Alteração de Lugares
do Espaço da Feira
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a supressão dos lugares 1, 2, 3 e 4, nos termos do
nº 3, artigo 16º do Regulamento do Comércio a
Retalho Não Sedentário do Município de Vila Nova
de Poiares.
Mais deliberou que a numeração dos lugares se
mantenha, ou seja, iniciando no lugar nº 5, por
forma a garantir que não seja necessário a substituição de todas as licenças de ocupação dos espaços
anteriormente emitidas.
2) Pedido de Apoio Financeiro - Necessidade Urgente de Realojamento/Incêndio de 15 de outubro
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
pedido de apoio financeiro ao agregado familiar, no
valor de 600,00 €, nos termos da informação técnica
e dada a necessidade urgente de realojamento após
o incêndio de 15 de outubro de 2017.
3) Plano de Desenvolvimento Social (PDS)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
Plano de Desenvolvimento Social de Vila Nova de
Poiares 2018-2021.
4) Projeto Educativo Municipal (PEM)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar

o Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de
Poiares 2018-2021.
5) Normas de Participação do Concurso Literário
do Conto e Poesia – IV Edição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as
Normas de Participação do Concurso Literário do
Conto e Poesia – IV Edição.
6) Processo de Obras nº 7/2017 – Licenciamento
de Parque de Campismo e Caravanismo – António José Lucas Serra Rodrigues – Moinhos/
Lobato
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
7) Processo de Obras nº 21/2017 – Alteração e
Ampliação de Lar de Idosos e Construção de
Clinica de Medicina Física e de Reabilitação –
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 e condições impostas.
8) Processo de Obras nº 39/2017 – Legalização de
Ampliação e Licenciamento de Obras de Alteração – Peter Cusick – Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
02 de fevereiro de 2018
1) Proposta de Encargos com novos recrutamentos, alterações de posicionamento remuneratório
e atribuição de prémios de desempenho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta de encargos com novos recrutamentos,
alterações de posicionamento remuneratório e atribuição de prémios de desempenho para 2018.
2) Orçamento Participativo 2018 – montantes a
atribuir
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar,
nos termos do artº 5 do Regulamento do Orçamento
Participativo do Municipio de Vila Nova de Poiares,
o montante de 50.000€ a afetar ao processo de
Orçamento Participativo, sendo destinados 25.000€
ao OPJ (orçamento participativo jovem) e 25.000€
ao OPG (orçamento participativo geral).
3) Dueceira – Pedido de pagamento – Festa das
Vindimas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar,
nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da
lei 75/2013, de 12/09, o apoio no valor de 896,75
€ à Dueceira – Associação de Desenvolvimento do
Ceira e Dueça, pela participação no evento.
4) Terreno onde está implantado o Lote 5 - Loteamento do Bairro das Hortas – S. Miguel Poiares
- VNPoiares – Operação de Loteamento nº 2/90 –
Proposta de alienação
A Câmara deliberou, por unanimidade, e nos termos
apresentados na informação técnica, aprovar
a proposta de alienação do terreno onde está
implantado o lote 5 do Loteamento do Bairro das
Hortas em S. Miguel Poiares, Vila Nova de Poiares/
Operação de Loteamento nº 2/90, para que se possa
proceder à “transmissão gratuita” aos herdeiros do
Sr. José Cardoso (nif 742760200) à semelhança das
anteriores transmissões das garagens do Bairro das
Hortas.
5) Processo de Obras nº 34/2017 - projeto de
arquitetura para construção de muro de vedação
– Espiga de Ouro, Lda – Z. Industrial – Polo II
– Lote 1
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
6) Processo de Destaque – Juvenal Lopes dos
Santos
A Câmara deliberou, por unanimidade, a revogação
da deliberação municipal datada de 02/06/2017,
considerando-se assim nulo o ato anteriormente
praticado para o mesmo artigo.
Mais deliberou, deferir a pretensão, nas condições
agora requeridas e de acordo com os pareceres

dos serviços técnicos e por estarem reunidas as
condições impostas no ponto 4, do artigo 6º do
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação para
formalização do destaque.

Reunião Ordinária de
16 de Fevereiro de 2018
1) Proposta de Sinalização para autocarros escolares junto ao Centro Escolar de Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a colocação de sinalização vertical de paragem
de veículos de transporte coletivo de passageiros
H20a com painel adicional indicador de inicio de
local regulamentado (modelo 3a), junto ao Centro
Escolar de Santo André, nos termos da informação
nº 373/2018 da Polícia Municipal.
2) Orçamento Participativo 2017 – Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares – Repavimentação do campo exterior de jogos da E.B.2/3 S.
Dr. Daniel de Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder
à repavimentação do campo exterior de jogos
da E.B.2/3 S. Dr. Daniel de Matos, dando assim
cumprimento ao projeto vencedor, apresentado
através do Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Poiares, no âmbito do Orçamento Participativo
Jovem de 2017.
3) Junta de Freguesia de Poiares-Santo André –
Comparticipação financeira – Apoio à Construção do Cemitério de Vale de Gião
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
transferência de 1.519,00€, correspondente ao valor
em falta relativo ao financiamento para as obras do
Cemitério da Freguesia de Poiares (Santo André).
4) Proposta de Normas Gerais para realização de
Concurso de Empreendedorismo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as
Normas Gerais para realização de Concurso de
Empreendedorismo.
5) Concurso Municipal de Ideias de Negócio
2018 – proposta de atribuição de prémios ao 2º e
3º lugares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição de prémios para 2º e 3º lugares do
Concurso Municipal de Ideias de Negócio 2018 nos
seguintes termos:
Prémio a atribuir à equipa classificada em 2º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do Ensino Secundário e Profissional: - Prémio no valor de
55€ convertido em apoio financeiro para compras
em estabelecimentos do Comércio Local (exceto restauração e bebidas), a comprovar pelos premiados
com faturas/recibos sendo o limite a atribuir 55€.
Prémio a atribuir à equipa classificada em 3º lugar
no Concurso Municipal de Ideias de Negócio do
Ensino Secundário e Profissional: - Prémio no
valor de 35€ convertido em apoio financeiro para
compras em estabelecimentos do Comércio Local
(excepto restauração e bebidas), a comprovar pelos
premiados com faturas/recibos sendo o limite a
atribuir 35€.
6) Concurso para criação de Logótipo da Rede de
Bibliotecas de Vila Nova de Poiares – atribuição
de prémio monetário ao vencedor
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de prémio monetário ao vencedor do
Concurso para criação de Logótipo da Rede de
Bibliotecas de Vila Nova de Poiares, no valor de
300 €.
7) Programa de Incentivo à Natalidade “Nascer
+” – Atribuição de apoios
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoios do Programa de Incentivo à
Natalidade “Nascer +” de acordo com a informação técnica.
8) Programa “Anos Incríveis” – Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
apoio ao Programa “Anos Incríveis” de acordo com
a informação técnica.
9) Associação iCreate – Comparticipação financeira – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
atribuição de 50% da comparticipação financeira-
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contrato programa, à Associação iCreate.
10) Associação Desportiva de Poiares – Comparticipação financeira – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
a atribuição de 5.000€, parte da comparticipação
financeira-contrato programa, à Associação Desportiva de Poiares.
11) Processo de Obras nº 32/2017 – Licenciamento para construção de edifício comercial – Paulo
Alfredo dos Santos Alves Carvalho – Av. ª Manuel
Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
12) Processo de Obras nº 04/2018 – Licenciamento para construção de garagem – Nuno Jorge
Simões Santos – Vale de Vaqueiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
13) Processo de Obras nº 06/2018 – Legalização de Alterações – Ângela Cristina Fernandes
Simões – Olho Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
14) Empreitada Arranjo urbanístico da Pç. Luís
de Camões – Receção definitiva parcial
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
receção definitiva parcial referente à Empreitada
designada “Arranjo Urbanístico da Praça Luís de
Camões” de acordo com a informação técnica.
15) Empreitada Arranjo urbanístico da Pç. Luís
de Camões – Pedido de libertação de garantia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a libertação da garantia, referente à Empreitada
designada “Arranjo Urbanístico da Praça Luís de
Camões” de acordo com a informação técnica.
16) Empreitada Requalificação urbanística da
Alameda de Santo André – Receção definitiva
parcial
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
receção definitiva parcial referente à Empreitada
designada “Requalificação Urbanística da Alameda
de Santo André” de acordo com a informação
técnica.
17) Empreitada Requalificação urbanística da
Alameda de Santo André – Pedido de libertação
de garantia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a libertação da garantia referente à Empreitada
designada “Requalificação Urbanística da Alameda
de Santo André” de acordo com a informação
técnica.
18) Reabilitação do Mercado Municipal – Projeto
de Arquitetura
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar o
Projeto de Arquitetura com vista à Requalificação
do Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares.

Reunião Ordinária de
02 de MARÇO de 2018
1) Moção “Em Defesa da Saúde no Concelho de
Vila Nova de Poiares”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
Moção “Em Defesa da Saúde no Concelho de Vila
Nova de Poiares”.
2) “Criação do Sistema Intermunicipal de serviço
público de abastecimento de água, saneamento
de águas residuais e recolha de resíduos urbanos
– Autorização para constituição de Associação de
Municípios de Fins Específicos – Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar
na integra a decisão do Sr. Presidente da Câmara
Municipal, pelo que, com fundamento na alínea s)
do nº 1 do artº 33º e dos nºs 1 e 2 do artº 108º, todos
do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
concordando em:
a) Prosseguir com os Estudos com vista à agregação, e criação do respetivo sistema intermunicipal,
dos Serviços de Abastecimento de Água, de Sanea-

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

III
17

SUPLEMENTO

REGULAMENTO & DELIBERAÇÕES

Alfabetização “Letras Prá Vida”.
10) Processo de Obras nº 2/2018 – Alteração de
estabelecimento de restauração e bebidas – José
Pedroso de Carvalho– Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
11) Processo de Obras nº 3/2018 – Legalização de
alterações realizadas em moradia unifamiliar –
Ernesto de Joaquim de Jesus Carvalho e outros
– Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
12) Processo de Obras nº 31/2017 – Licenciamento de construção de edifício administrativo
– Ansell Portugal- Industrial Gloves, Sociedade
Unipessoal, Lda– Lote 2, do Pólo I da Zona
Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
13) Pedido de emissão de certidão destinada à
atualização da área – Ansell Portugal- Industrial
Gloves, Sociedade Unipessoal, Lda– Lote 2, do
Pólo I da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
14) Empreitada de “Recuperação e Ampliação da
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de S. Miguel
de Poiares – Conclusão” – Receção definitiva e
libertação do valor remanescente da caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
receção definitiva e libertação do valor remanescente da caução, referente à Empreitada de “Recuperação e Ampliação da Escola do 1º Ciclo do Ensino
Básico de S. Miguel de Poiares.
15) 1ª Alteração da 1ª Revisão do PDM – Abertura do procedimento de discussão Pública
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura do procedimento de discussão Pública
referente à 1ª Alteração da 1ª Revisão do PDM.

mento de Águas Residuais e de recolha de Resíduos
Urbanos;
b) Constituir uma associação de municípios de fins
específicos para a prossecução das atribuições do
Município em matéria de serviços de abastecimento
público de água, saneamento de águas residuais
e recolha de resíduos urbanos, em conjunto com
a prossecução das mesmas atribuições de cada
um dos demais 13 Municípios mencionados nos
Considerandos, após autorização da assembleia
municipal para o efeito.
Mais deliberou, ratificar a proposta remetida à
Assembleia Municipal pelo Presidente da Câmara
Municipal para efeitos de autorização de constituição de 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-a-Nova, Figueiró
dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrogão, Penacova, Penacova,
Penela e Vila Nova de Poiares e de constituição de
associação de fins específicos, pelos mesmos municípios, para assumir a titularidade do mencionado
sistema intermunicipal e prosseguir conjuntamente
as atribuições de cada um dos municípios nesses
domínios, nos termos das alíneas u) e m) do artº 1
do artigo 25º da mesma Lei nº 75/2013.
3) 1ª Alteração do Mapa de Pessoal para 2018 –
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, ratificar a
decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal através do seu despacho, datado de 19 de
fevereiro, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º
do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, de
submeter à Assembleia Municipal a proposta para a
primeira alteração ao mapa de pessoal 2018.
Mais deliberou, ratificar a proposta para a primeira
alteração ao Mapa de Pessoal 2018, remetida à
Assembleia Municipal pelo Presidente da Câmara
Municipal.
4) Desistência do processo de fiscalização prévia
nº 244/2013 – PAEL – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal através do seu despacho, datado de 19
de fevereiro, ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º
35º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
de submeter à Assembleia Municipal a desistência
do processo de fiscalização prévia nº 244/2013 –
Contrato de empréstimo relativo ao “Programa de
Apoio à Economia Local” – PAEL.
Mais deliberou, ratificar a decisão de desistência
do processo de fiscalização prévia nº 244/2013 –
Contrato de empréstimo relativo ao “Programa
de Apoio à Economia Local” – PAEL, remetida à
Assembleia Municipal pelo Presidente da Câmara
Municipal.
5) III Concurso de Bandas de Garagem – Normas
de Participação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as
normas de participação do III Concurso de Bandas
de Garagem.
6) Ação Social Escolar - apoios a conceder no ano
letivo 2017/2018
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
os apoios a conceder no ano letivo 2017/2018,
referentes à Ação Social Escolar, de acordo com a
informação técnica.
7) Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares – Apoio para deslocação de turma aos Açores
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
apoio no valor de 1.080,00 € para deslocação aos
Açores, de turma do Agrupamento de Escolas de
Vila Nova de Poiares.
8) Grupo de Finalistas da EB 2,3/S Dr. Daniel de
Matos – Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um apoio no valor de 200,00 € a conceder à Associação de Estudantes da Escola da EB
2,3/S Dr. Daniel de Matos de Vila Nova de Poiares
destinado ao Grupo de Finalistas 2018.
9) Protocolo de Cooperação - Projeto de Alfabetização “Letras Prá Vida”
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
Protocolo de Cooperação referente ao Projeto de

1) Autoridade Tributária e Aduaneira - Protocolo
- Cobrança coerciva de impostos e outros tributos

IV
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Reunião Ordinária de
16 de MARÇO de 2018
1) Concurso Municipal de Empreendedorismo
“Empreender em Vila Nova de Poiares” –
Indicação dos valores a atribuir aos prémios e
documentação do processo de Concurso – Para
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito
do Concurso Municipal de Empreendedorismo
“Empreender em Vila Nova de Poiares”, ratificar
a decisão dos valores a atribuir aos prémios (1º
Lugar-1000€, 2º Lugar-700€ - 3º Lugar-300€) e da
documentação do processo de Concurso.
2) Centro de Convívio do Carvalho – Apoio ao
Programa de Intercâmbio de Jovens
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um
apoio no valor de 507,50 € ao Centro de Convívio
do Carvalho.
3) Processo de Obras nº 8/2018 – Legalização de
telheiro e piscina – João Miguel Sousa Henriques
– Cascalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.
4) POIARGEN – Comércio de Produtos de
Higiene e Limpeza, Lda – Renúncia ao direito de
reversão – Lote 35 – Pólo II – Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão com base nas informações técnicas e
despacho superior apresentado.

Reunião Ordinária de
06 de abril de 2018

31 de julho de 2018

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta de protocolo com a Autoridade Tributária
e Aduaneira, destinado à cobrança coerciva de
impostos e outros tributos.
2) Orçamento Participativo Geral - Transferência
para a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
transferência no valor de 24.999,75 € a atribuir à
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares, nos termos da proposta
apresentada, permitindo assim dar cumprimento ao
assumido no âmbito do orçamento participativo.
3) Sociedade Capitão Dureza - Organização de
Desportos de Aventura, Lda. - Constituição de
Direito de Superfície
A Câmara deliberou, por maioria com o voto contra
do Sr. Vereador Pedro Coelho do PSD, tendo em
conta a utilização e finalidade pretendida sobre
parte de terreno Municipal - área de 5.097m2 - sito
no Louredo inscrito no prédio urbano/Arrifana sob
o artigo nº 2189-P e descrito na Conservatória sob
o nº 6402/20171128, referenciado na planta nº 4 de
Localização-Cedência (Zona não ocupada pelos
arruamentos e parque de merendas), planta que fica
anexa, e para além das outras condições aprovadas
pelo executivo camarário - Proposta nº 11/2016,
aprovar como condição que esta Sociedade se comprometa a cumprir no prazo máximo de 4 meses (a
contar da data da outorga da escritura pública), as
obras relativas às infraestruturas e simultaneamente, dar inicio à atividade.
4) Aquisição de eletricidade no mercado livre
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão
Especial BTE, ao abrigo do Acordo quadro para
Fornecimento de Eletricidade da Central de
Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra (CIM RC), pelo período
de um ano - Decisão de Contratar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura do procedimento para aquisição de
eletricidade no mercado livre Baixa Tensão Normal
– BTN, e Baixa Tensão Especial - BTE, ao abrigo
do Acordo quadro para Fornecimento de Eletricidade da Central de Compras (CC) da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC)
nos termos do disposto no artigo 36º do CCP,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
nº 111- B/2017, de 31 de agosto, conjugado com o
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo
I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, pelo período de
um ano, por ajuste direto por força do disposto na
alínea h) do nº 1 do artigo 27º do CCP, conjugado
com o artigo 258º do mesmo diploma legal e com os
seguintes valores base:
Lote 1 – BTN – 217.000,00 €
Lote 2 – BTE – 26.000,00 €
5) Aquisição de eletricidade no mercado livre
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão
Especial BTE, ao abrigo do Acordo quadro para
Fornecimento de Eletricidade da Central de
Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra (CIM RC), pelo período
de um ano - Aprovação das Peças do Procedimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
as peças do procedimento e anexos (Caderno de
Encargos e Convite à apresentação de propostas)
face ao disposto no n.º 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com o previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo
33º da Lei 75/2013 de 12/09.
6) Aquisição de eletricidade no mercado livre
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão
Especial BTE, ao abrigo do Acordo quadro
para Fornecimento de Eletricidade da Central
de Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), pelo
período de um ano - Nomeação do júri do
procedimento
A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear
para júri do procedimento, de acordo com o estabelecido nos artigos 67º e 69º, os seguintes elementos:
Presidente: Isabel Maria dos Santos Miguel
1º Vogal: Mário de Magalhães Maia
2º Vogal: Paula Cristina da Silva Figueira da Silva
1º Vogal suplente: Fernanda Maria Rodrigues

Cristo
2º Vogal suplente: Ana Margarida Neto Martins
Dias
7) Aquisição de eletricidade no mercado livre
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão
Especial BTE, ao abrigo do Acordo quadro
para Fornecimento de Eletricidade da Central
de Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), pelo
período de um ano - Designação do Gestor do
Contrato
A Câmara deliberou, por unanimidade, designar
para gestor do contrato, em cumprimento do art.º
290-A do CCP, o trabalhador Paulo Duarte Fortunato Costa.
8) Aquisição de eletricidade no mercado livre
Baixa Tensão Normal – BTN e Baixa Tensão
Especial BTE, ao abrigo do Acordo quadro para
Fornecimento de Eletricidade da Central de
Compras (CC) da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra (CIM RC), pelo período
de um ano - Delegação no Presidente da Câmara
da competência para prestar esclarecimentos
A Câmara deliberou, por unanimidade, delegar, nos
termos da alínea a) do nº 5 do art.º 50º do CCP, no
Sr. Presidente da Câmara Municipal a competência
para prestar os esclarecimentos solicitados.
9) Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova de
Poiares – Pedido de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de apoio financeiro, no valor de 500 € ao
Clube de Pesca Desportiva de Vila Nova de Poiares.
10) Baile de Finalistas – Pedido de Subsídio –
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
pagamento à Associação de Pais da Escola C+S
Dr. Daniel de Matos do apoio financeiro no valor de
200 € deliberado em reunião de câmara de dois de
março do corrente ano.
11) Deslocação de turma 11º Ano aos Açores –
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o
pagamento destinado à deslocação de turma do 11º
ano aos Açores, à Associação de Pais da Escola
C+S Dr. Daniel de Matos, no valor de 1.080 €
deliberado em reunião de câmara de dois de março
do corrente ano.
12) Pedido de Apoio no Âmbito do Programa
“Nascer +” - Proc.2018/650.10.104/1 – Ana Margarida Oliveira Dionísio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
pedido de apoio no âmbito do Programa Nascer+ Proc.2018/650.10.104/1.
13) Processo de Obras nº 33/2017 – Legalização
de alterações e licenciamento de obras em moradia unifamiliar– Fausto Henriques de Campos
– Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
14) Processo de Obras nº 35/2017 – Legalização
de alterações em moradia unifamiliar– Fernando
Rodrigues Dias Ferreira - Rua Comendador José
Joaquim Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
15) Processo de Obras nº 9/2018 – Licenciamento
de construção de moradia unifamiliar– Hugo
Filipe Baptista dos Santos - Quinta- Ribeira do
Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos e condições impostas.
16) Processo de Obras nº 10/2018 - Licenciamento de reconstrução e ampliação de edificação,
com destino a Turismo em Espaço Rural - AgroTurismo - 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.
17) Pedido de Certidão de Destaque – Joaquim
Miguel Jorge Martins – Cano – Olho Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços
técnicos.

CULTURA

BARRO PRETO

Poiares integra Associação
de Cidades e Vilas Cerâmicas

V

ila Nova de Poiares integra
a lista de 14 municípios
fundadores da Associação
Portuguesa de Cidades e
Vilas Cerâmicas (AptCVC),
que irá integrar o Agrupamento Europeu
de Cidades Cerâmicas (AeuCC).
A cerimónia de escritura da associação decorreu em Mafra, tendo o Município sido

representado pela Vereadora do pelouro
da Cultura, Lara Henriques de Oliveira.
O objetivo da associação é promover a defesa e valorização do património cultural
e histórico cerâmico e facilitar o intercâmbio entre cidades europeias com tradição
cerâmica, para além de incentivar a criação
artística da cerâmica.
Vila Nova de Poiares, que para já é o único

concelho do distrito de Coimbra a integrar
a AptCVC, assume assim «a importância da
defesa do património cerâmico, intimamente ligado à sua marca forte “Chanfana”, confecionada nos tradicionais caçoilos
de barro preto de Olho Marinho, cujo
processo de certificação, recorde-se, está
ainda em curso e irá contribuir para um
importante passo na defesa deste patri-

mónio», conforme referiu o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques.
«Esta é a primeira iniciativa estratégica
para preservar e promover a tradição e a
inovação em cerâmica, área em que o país
tem um potencial imenso, uma vez que é,
neste momento, o principal produtor na
Europa e um dos principais exportadores
para todo o mundo», referiu, lembrando «a própria história de produção de
barro preto em Poiares que, desde tempos
imemoriais tem ‘exportado’ a sua produção para todo o país e estrangeiro, numa
autêntica ‘imagem de marca’ do concelho,
associada a esse produto de excelência que
é a chanfana».
Além de Vila Nova de Poiares, a AptCVC é
constituída pelas câmaras de Alcobaça, Batalha, Caldas da Rainha (distrito de Leiria),
Aveiro, Ílhavo (Aveiro), Barcelos (Braga),
Mafra (Lisboa), Montemor-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana do
Alentejo (Évora), Tondela (Viseu), e Viana
do Castelo.
No final da cerimónia de constituição da
Associação foi ainda inaugurada uma
exposição itinerante, com peças de cada
um dos concelhos, e que irá percorrer os 14
municípios fundadores da AptCVC, onde
se pode apreciar a diversidade de processos de produção (do artesanal ao industrial), de matérias-primas (barro, grés ou
porcelanas), de técnicas de produção (dos
vidrados às pinturas decorativas) e de funcionalidade (do utilitário ao decorativo,
incluindo também o figurado de barro).

“BOM DIA CERÂMICA”

Inaugurada exposição de
Cerâmica “Histórias de Olaria”

I

Integrada na iniciativa europeia “Bom
Dia Cerâmica”, a exposição “Histórias
de Olaria” esteve patente no CCP, e
cuja inauguração contou com a presença
do presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques e pela vereadora Lara
Henriques de Oliveira, com a presença das
crianças do jardim de infância CBEISA.
Ao longo da iniciativa, as crianças dos
jardins-de-infância e ensino pré-escolar
puderam conhecer um pouco mais da

história desta arte tradicional de grande
referência no concelho.
«É extremamente importante que as crianças conheçam melhor este património
cerâmico, intimamente ligado à sua marca
forte “Chanfana”, confecionada nos tradicionais caçoilos de barro preto», referiu o
Presidente da Câmara Municipal.
Esta iniciativa foi organizada em conjunto
com a Associação Portuguesa de Cidades e
Vilas de Cerâmica (AptCC).
31 de julho de 2018
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CCP - Centro Cultural de
Poiares acolheu a exposição “Letras Prá Vida”, que
retrata aquilo que foi o
trabalho desenvolvido na
edição deste ano da oficina de alfabetização e inclusão social não só dos cerca de 45
participantes seniores do Concelho de Vila
Nova de Poiares, bem como dos utentes de
Coimbra e Condeixa, onde também esta
atividade foi implementada, abrangendo
um universo de 100 seniores em 2018
Presentes na inauguração estiveram o
Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, João Miguel Henriques,
e a presidente da Associação iCreate, Vera
Carvalho, duas das entidades parceiras da
iniciativa promovida em conjunto pela
Escola Superior de Educação de Coimbra,
e a que também se associaram as quatro
freguesias do Concelho, (Arrifana, Lavegadas, São Miguel de Poiares e Poiares - Santo
André) e a Irmandade de Nossa Senhora
das Necessidades.
Especialmente dirigido à população sénior
16
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ALFABETIZAÇÃO

“Letras Prá Vida” em
exposição no Centro
Cultural de Poiares
do concelho, a oficina Letras Prá Vida
visa promover o envelhecimento ativo e a
participação em contextos de socialização,
contribuindo assim para combater os níveis de isolamento e solidão da população
mais envelhecida do concelho, contando
para o efeito com a experiência do projeto
“Clube Velhos Amigos”, dinamizado pela
iCreate.
Para o Presidente João Miguel Henriques,
«a melhor prova do êxito desta iniciativa é
a felicidade estampada no rosto dos parti# 16
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cipantes», referiu, sublinhando a importância do projeto também em matéria de
inclusão social, «promovendo momentos
de confraternização e convívio que ajudam
a combater a exclusão e o isolamento da
população sénior do concelho».
Já a Associação iCreate refere que uma das
mais-valias desta oficina é a interiorização
do lema ‘Alfabetização com o coração’,
«porque acreditamos que as emoções têm
impacto na aprendizagem, e as emoções
positivas como o afeto e a escuta construti-

va das pessoas proporcionam, dia após dia,
momentos de generosidade e, sobretudo,
de partilha de humanidade».
Refira-se que o caráter inovador do projeto
levou mesmo à conquista em 2017 do
prémio de melhor projeto de educação de
adultos no concurso europeu GRUNDTVIG
AWARDS, promovido pela EAEA – European Association for the Education of
Adults, num reconhecimento público e
internacional da mais-valia desta iniciativa
que tem tido grandes índices de sucesso
no concelho e que tem como objetivo diminuir a taxa de analfabetismo funcional,
promovendo a literacia, inclusão social,
através do desenvolvimento de competências e capacitação dos participantes.
A exposição que esteve patende durante
o mês de julho deu a conhecer a todos os
visitantes as atividades e visitas realizadas
durante a edição de 2018, nomeadamente “O Carteiro”, o alfabeto da felicidade,
a visita ao Museu Machado de Castro, o
espantalho ABC, o mural do Letras, entre
outras das muitas atividades.

CULTURA

TRADIÇÃO

Marchas Populares estiveram
em destaque na V Recriação
do Mercado Antigo

A

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

de outras marchas convidadas, nomeadamente as mar-

e o seu Grupo Folclórico e Etnográfico

chas de Souselas, Amor (Leiria), Barqueira (Taveiro), Vale

organizaram a V Recriação do Mercado

do Açor (Miranda do Corvo) e Arregaça (Coimbra).

Antigo, na Alameda de Santo André.

A recriação do Mercado Antigo contou também com a

O evento decorreu ao longo de todo o

realização de vários jogos tradicionais e, apesar de não

fim-de-semana, proporcionando uma autêntica viagem

se ter realizado o XXII Festival de Folclore, devido ao

no tempo, ao trazer de novo os costumes e tradições das

mau-tempo que se verificou, o grupo anfitrião – o Grupo

gerações mais antigas, com a recriação dos habituais

Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de

mercados de ‘feira’, tudo sem faltar o rigor histórico, que

Poiares – não deixou de fazer a sua atuação e brindar os

incluiu a demonstração e negócio de produtos enqua-

presentes com as suas danças e cantares tradicionais.

drados nos ofícios de ‘então’ agricultor, artesãos, mercador e os taberneiros (nas tasquinhas gastronómicas).

Alusão ao 10 de Junho

Além disso, houve ainda espaço para a mostra de artes

Integrada nesta iniciativa decorreu também uma dra-

de rua de outros tempos, com a recriação do ‘circo de

matização preparada pela CTEP, que assinalou de forma

solo e horrores’, levada a cabo pela CTEP – Companhia de

diferente e original a evocação do dia 10 de junho – Dia

Teatro Experimental de Poiares, com a participação dos

de Camões, de Portugal e das Comunidades Portugueses.

elementos dos Ranchos Folclóricos do Município de Vila

Para o Município, esta atividade de Recriação do Merca-

Nova de Poiares, do Centro de Convívio do Carvalho e

do Antigo é uma iniciativa que tem tido excelente adesão

ainda da Filarmónica Fraternidade Poiarense.

da comunidade, que ano após anos, se envolve e parti-

E porque decorreu em pleno mês dos santos populares,

cipa ativamente nas atividades do evento, contribuindo

não faltou o desfile de Marchas Populares, com a partici-

para a promoção da história, cultura e tradições orais de

pação da Marcha Popular de Vila Nova de Poiares, criada

outrora, mantendo assim bem viva a identidade cultural

e apresentada pela primeira vez em 2017, acompanhada

de Poiares e dos Poiarenses.

31 de julho de 2018
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Município de Vila Nova de
Poiares, em parceria com as
quatro juntas de freguesia
do concelho e a Companhia de Teatro Experimental de Poiares (CTEP), está a organizar a
iniciativa “Ciclo de Noites de Verão”, que
decorre até setembro.
A iniciativa inclui sessões de cinema, teatro
e poesia, tendo como objetivo levar a cultura aos ‘quatro cantos’ do concelho, privilegiando as áreas mais afastadas do centro,
decorrendo sempre ao fim-de-semana, à
noite, a partir das 21h00, ao ar livre nos
diversos largos de capela e dos convívios
dos diferentes lugares, revisitando as tradições antigas dos territórios mais rurais, em
que as pessoas se juntavam ao serão na rua
para conviverem e confraternizarem.
As atividades são direccionadas para um
público mais sénior, com dificuldade de
se deslocarem ao centro do concelho,
onde habitualmente decorrem as atividades culturais, pelo que a aposta foi levar
a cultura até às pessoas, promovendo
exclusivamente autores portugueses, nas
diferentes artes, eliminando desta forma
também qualquer barreira ou dificuldade
de perceção dos conteúdos.
A iniciativa tem ainda o caráter de apoio
psicossocial na medida em que se inclui
no esforço de recuperar o ânimo e dar um
pouco mais de alegria às populações afetadas pelos incêndios de má memória de 15
outubro de 2017.
«Não importa só recuperar as estruturas
físicas, há que também apoiar e recuperar
18
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CINEMA, TEATRO E POESIA

Câmara aposta em
Ciclo de Noites de
Verão ao ar livre
o ‘moral’ das populações, ajudando-as a
ultrapassar as dificuldades inclusivamente
a nível emocional», referiu o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel Henriques.
Esta é também uma aposta do Município
na dinamização e reforço da política cultural que tem vindo a ser implementada
desde o início do primeiro mandato, e que
tem resultado num crescimento exponencial de iniciativas e atividades, que são
organizadas praticamente todos os finsde-semanas, demonstrando a vitalidade
do associativismo concelhio.
«Poiares está a mexer, e isso é bem visível
nas inúmeras atividades que são organizadas, especialmente ao fim-de-semana,
criando movimentação de pessoas, não só
do concelho, como de outros concelhos
vizinhos, criando atratividade também
turística», refere o Autarca, acrescentando
que, o objetivo desta iniciativa «é alargar
o leque de atividades culturais também
às outras localidades do concelho, e não
ficar só pelo centro da vila, numa ótica de
# 16
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descentralização e política de proximidade
que temos vindo a implementar desde que
tomámos posse».
«O nosso foco são as pessoas e é para elas
que trabalhamos todos os dias. Apostá-

mos na descentralização das reuniões da
Assembleia Municipal, tornando os órgãos
de decisão mais próximos das pessoas,
criámos atendimentos ao domicílio na
área da ação social, por isso não fazia sentido que as atividades culturais acontecessem só no centro da vila, pelo que decidimos apostar neste reforço da dinamização
cultural por todo o concelho», afirmou.
Refira-se que as sessões deste ciclo de Noites de Verão decorrem sempre ao fim-desemana, à noite, a partir das 21h, ao ar livre
nos diversos largos de capela existentes
por todo o concelho.
Consulte toda a programação em: www.
cm-vilanovadepoiares.pt ou na página da
presidência no facebook em: https://www.
facebook.com/events/180018062840344/

CULTURA

MÚSICA I

“Tryst in Heaven” venceu III concurso
de Bandas de
Garagem

D

epois do sucesso das
duas primeiras edições, o
Município de Vila Nova de
Poiares voltou a apostar no
concurso de bandas de garagem, que nesta 3ª edição contou com a
participação de 5 bandas, vindas dos mais
variados pontos do país.
A grande final aconteceu no salão de festas
do CCP-Centro Cultural de Poiares, com
a banda “Tryst in Heaven”, de Oeiras a
conquistar o júri e a arrecadar o primeiro
lugar. Em 2º lugar ficou a banda “Metáfora”, de Vieira do Minho e a fechar o pódio
ficaram os “Red Candy”, de Coimbra.
Para o Município, o objetivo desta iniciativa é proporcionar oportunidades
aos jovens com talento na área musical,
estimulando a sua criatividade artística, ao

mesmo tempo que permite ao público a
oportunidade de conhecer diferentes estilos musicais e novas produções de bandas
consideradas de “Garagem”.
A qualidade dos participantes trouxe
dificuldades acrescidas ao júri que teve
de ponderar os vários aspetos das atuações, desde a presença em palco, sentido
de apresentação, afinação, qualidade de

execução musical, bem como naturalmente a originalidade e a interpretação e
composição.
Refira-se ainda que os três primeiros
lugares tiveram direito a um prémio monetário, que serve de incentivo e estímulo
à criatividade dos participantes, sendo
que para além do prémio de vencedor,
a banda “Trys in Heaven” vai ter ainda a

oportunidade de atuar, na próxima edição
da POIARTES, que se realiza no segundo
fim-de-semana de setembro, abrilhantando a primeira noite de espetáculos,
em conjunto com a banda poiarense “The
Secret Chord”, que se estreou em público
na primeira edição do concurso de bandas
de garagem e que tem tido uma crescente
afirmação no panorama musical.

prémios no “Festival Nacional de Música
para Jovens”, realizou diversos concertos
no famoso Royal Albert Hall, para além de
diversas gravações para a BBC. Em 1979,
a Orquestra teve um dos seus concertos
transmitidos na Rádio Televisão Portuguesa.
Em 2017, a flautista Siobhan Lamb,
reconhecida compositora de obras para
orquestras e coros e que fez parte daquele
grupo de jovens, decidiu reunir os seus
antigos colegas de orquestra para um

encontro de 3 dias de ensaios, convívio
e concerto, na aldeia de Montmelard
(França), local onde se reformou o antigo
Maestro David Kendall.
Este evento teve tanto sucesso que Richard
Bradley, atual Presidente da Direção da
Filarmónica Fraternidade Poiarense, e que
entre 1977 e 1981 fez parte da Orquestra de
Croydon, como clarinete baixo, sugeriu
que em 2018 deveria ser Poiares e a sua
centenária Filarmónica que deveriam ser
os anfitriões de evento semelhante.

MÚSICA II

Poiares e Croydon unidos
em Concerto de Amizade

V

ila Nova de Poiares acolheu
o “Concerto da Amizade”,
um espetáculo que reuniu
em palco a Filarmónica
Fraternidade Poiarense e
a Croydon Reunion Wind Orchestra, de
Inglaterra. Sob a batuta dos Maestros
Jorge Oliveira e David Kendall, os músicos
proporcionaram um espetáculo e inolvidável qualidade, para gáudio do público que
encheu por completo a sede da Filarmónica do Concelho.
Também presente no concerto, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, João Miguel Henriques, não quis
deixar de enaltecer o “fantástico trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido pela cen-

tenária instituição poiarense, sob a direção
de Richard Bradley”.
Para além de «agradecer a presença da comitiva inglesa em Vila Nova de Poiares, sobretudo pela qualidade que emprestaram
a esta noite fantástica, não posso deixar de
dar uma palavra para os jovens músicos
que estiveram ao mais alto nível, demonstrando a autêntica escola de virtudes que é
a Filarmónica Fratenidade Poiarense».
Refira-se que a Croydon Reunion Wind
Orchestra foi formada em 2017 após um
reencontro de músicos que nos anos 70
e 80 foram alunos na Croydon Schools
Wind Orchestra, uma das mais conhecidas
orquestras no Reino Unido.
Para além de ter conquistado uma série de
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escadaria do Monumento
ao Cristo, junto ao edifício
da Câmara Municipal, foi o
palco de uma noite de espetáculos intitulada “Noite de
Gil Vicente”, numa organização do Município de Vila Nova de Poiares, em parceria
com a Companhia de Teatro Experimental
de Poiares (CTEP).
O espaço encheu por completo para assistir, primeiro à apresentação do exercício
final das aulas de teatro – classe adultos com a adaptação dos Autos de Gil Vicente,
e logo a seguir, à interpretação de vários
Fados e Canção de Coimbra, pela voz
inconfundível de António Ataíde.
‘Quem tem Farelos’ e ‘Auto da Barca do
Inferno’ foram os autos escolhidos para a
apresentação final da classe de adultos, resultando num espetáculo de elevada qualidade cultural, digno das maiores salas de
20
24
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TEATRO & MÚSICA

Noite de Gil Vicente
encheu ‘escadaria do
Monumento ao Cristo’
teatro. «Esquecemo-nos completamente de
que estamos a assistir a uma companhia
de teatro experimental, com atores que
estão a aprender, mas que já representam
como autênticos profissionais», apontou
o Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, João Miguel Henriques,
mostrando-se «orgulhoso de poder assistir
# 16
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a um espetáculo com tanta qualidade,
apresentado por poiarenses».
O mesmo responsável lembrou a importância da cultura, como base da formação
plena das pessoas, razão pela qual o Município tem investido nesta área, contando
com a qualidade, competência e capacidade de trabalho da CTEP, que se tem

mostrado como um parceiro fundamental
para a concretização deste objetivo.
João Miguel Henriques, lembrou ainda o
trabalho que está a ser desenvolvido nesta
área, promovendo e levando a cultura a
todos os pontos do concelho, o que tem
acontecido, tanto com a iniciativa “Noites
de Verão”, como também agora com este
espetáculo de Gil Vicente, numa verdadeira «democratização da cultura, indo ao encontro das pessoas e proporcionando-lhes
a oportunidade de assistirem a espetáculos
de grande qualidade».
A noite encerrou com Fados de Coimbra,
trazidos pela magistral voz de António
Ataíde, acompanhado à viola por Nuno
Botelho e à guitarra de Coimbra por Bruno
Costa, que deram um brilho especial a esta
noite cultural de qualidade absolutamente
ímpar, para gáudio do imenso público
presente.

CULTURA

TASQUINHAS

Freguesia da Arrifana
“renasce com o festival
do petisco”

A

Freguesia de Arrifana
renasceu com o Festival do
Petisco”. Foi assim que o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
classificou o certame.
“A população mostrou muita vitalidade na
preparação dos pratos tradicionais, envolvendo as pessoas das aldeias, em especial,
as mais idosas que saíram do confinamento das suas habitações e vieram partilhar
receitas e tradições da gastronomia
local”, acrescentou o autarca, João Miguel
Henriques, realçando que para além da
importância da promoção da gastronomia
está a “dinamização social das gentes de
Arrifana”.
Um exemplo da vontade de participação
foi o de uma habitante da aldeia de Vilar,
com 92 anos de idade, que acordou neste
domingo especialmente mais cedo, às
cinco horas da manhã, para amassar e
cozer a broa em forno de lenha para levar
ao festival.
“Mais de meio milhar de pessoas visitaram
esta primeira edição do Festival do Petisco”, revela o presidente da Junta de Freguesia, José Manuel Henriques, acrescentando
que foram superadas todas as expectativas
na resposta do público, mas também na

mobilização das associações e grupos de
pessoas das várias aldeias da Freguesia. “É
uma iniciativa para repetir”, rematou.
Centro de Convívio do Carvalho, Centro
de Convívio do Soutelo, Ponte Romana,
Comissão de Festas do Sobreiro, Comissão
de Festas de Louredo, Comissão de Festas
de Santa Maria, Rancho Folclórico do
Centro de Convívio do Carvalho, Grupo do
Vilar, Poyares Rotações e Grupo Motard de
Vila Nova de Poiares foram as entidades
que apresentaram os petiscos, cada uma
na sua barraquinha própria, decorada a

preceito com marcas da tradição e peças
de artesanato.
A freguesia de Arrifana é rica na gastronomia pela diversidade do seu território,
que abrange zona de serra, campo, sendo
delimitada a noroeste pelo Rio Mondego e
fica na rota da Estrada Nacional n.º 2. Esta
diversidade permitiu aos participantes
apresentar petiscos variados como o arroz
de bucho, torresmos, papas de couve serrana, peixinhos do rio, enguias, negalhos,
frango com migas, pataniscas e todo um
leque de especialidades de doçaria de

onde se destaca o arroz doce com canela.
Todos os visitantes receberam uma caneca
em barro como lembrança deste dia diferente que a Freguesia de Arrifana teve e em
que mostrou ser boa anfitriã, à mesa e na
animação durante todo o dia, reativando
também o Pavilhão Eduardo Campos, em
Santa Maria, que segundo a população tem
estado nos últimos anos sem atividades.
A organização esteve a cargo da Junta de
Freguesia de Arrifana, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, às
quais se juntaram as entidades já referidas.

REVISTA OL(H)Á FLORBELA com casa cheia em Poiares
O auditório do CCP – Centro Cultural de Poiares foi pequeno para acolher todos os que não
quiseram perder a Revista à Portuguesa “Ol(h)á Florbela”, com um elenco bem conhecido
do público, contando com Florbela Queiroz, Vera Mónica, Marisa Carvalho, Raquel Caneca e
Gonçalo Brandão. Ao longo de mais de duas horas a boa-disposição foi uma constante, com os
hilariantes sketches protagonizados pelos vários atores do elenco, transformando esta peça
de comédia num autêntico sucesso.
Esta peça de teatro tem percorrido o país a celebrar os 60 anos de carreira da atriz Florbela
Queiroz, e agora foi a vez de Poiares receber este divertido espetáculo, à boa maneira do
Teatro de Revista.
A peça de teatro contou com o apoio do Município e, para o Presidente da Câmara Municipal,
«é a confirmação de que a nossa política cultural é, de facto, uma aposta ganha, ao promover
com regularidade um cartaz de espetáculos, diversificado, de qualidade, que, ao mesmo tempo contribui para a promoção e dinamização do Centro Cultural de Poiares».
31 de julho de 2018
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om a crescente comunidade
estrangeira a residir em Vila
Nova de Poiares e perante a
necessidade de dar resposta às
suas necessidades de integração, a Câmara Municipal decidiu promover mais um curso de português dirigido a
esses munícipes.
O epílogo da ‘classe de 2018’ teve lugar
num almoço convívio que decorreu numa
unidade de restauração local, onde para
além dos ‘alunos’, marcou presença o Presidente do Município de Vila Nova Poiares,
João Miguel Henriques, e que serviu para
reforçar os laços entre cidadãos das mais
variadas nacionalidades.
João Miguel Henriques fez questão de
referir «a importância que a comunidade
estrangeira representa para o nosso Concelho, nomeadamente por serem já cerca de
5% da população residente», pelo que «esta
iniciativa é uma forma eficaz de eliminar
as barreiras linguísticas, ao mesmo tempo
que proporciona uma melhor inclusão na
sociedade».
Perante o sucesso que tem sido alcançado
na realização do curso de língua portuguesa, João Miguel Henriques escolheu
o momento para «anunciar vontade do
Município em promover estas aulas ao
longo de todo o ano, com início a partir do

INCLUSÃO

Poiares ‘deu’ aulas de português à
comunidade estrangeira

próximo mês de setembro».
Tendo em linha de conta que «a língua é
uma das principais barreiras a essa inclusão», o mesmo responsável acredita que o

alargamento deste curso «é uma resposta à
preocupação em eliminar esses obstáculos,
promovendo ainda um exercício pleno
de cidadania a todos os munícipes que,

mesmo não sendo naturais do concelho
nem possuindo nacionalidade Portuguesa,
optaram por Vila Nova de Poiares para o
seu local de residência».

COMEMORAÇÃO

Ambiente em destaque no Dia Mundial da Criança

O

Município de Vila Nova
de Poiares apostou num
cartaz diversificado para
as comemorações do Dia
Mundial da Criança de
2018, envolvendo os alunos do pré-escolar
e primeiro ciclo, e que este ano incluiu
iniciativas de temática ambiental, assinalando também o dia mundial do ambiente
que se comemorou a 5 de junho.
Esta foi, por isso, uma espécie de ‘2 em 1’,
onde os mais pequenos puderam contar
com um programa com várias atividades
e jogos, sendo que os preferidos foram os
insufláveis que fizeram as delícias da ‘pequenada’, resultando em muita diversão e
animação.A temática ambiental esteve em
destaque, antevendo o dia mundial do ambiente, que se comemora no próximo dia 5

de junho, com ênfase para a descoberta do
ciclo urbano da água, numa iniciativa em
colaboração com a “Águas do Centro Litoral”, mas também para a descoberta de um
conjunto de boas práticas, desenvolvidas
pela Oficina de Segurança do município
da Lousã.
A Câmara Municipal ofereceu ainda uns
‘miminhos’ às crianças, nomeadamente
bonés e panamás alusivos ao Dia Mundial
da Criança a todos(as) os(as) alunos(as),
para marcar mais vincadamente a data que
se assinala.
Para o Município estas dinamizações são
importantes para o bem-estar e felicidade
das crianças contribuindo para o seu crescimento harmonioso e saudável, que se
apresenta como fundamental no seu processo de crescimento e desenvolvimento.
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VILA NOVA DE POIARES
HISTÓRIA & PATRIMÓNIO

Caminhos e estradas
em Poiares

P

odemos, com elevado grau de
certeza, afirmar que os Territórios
que hoje compõem o concelho de
Vila Nova de Poiares tiveram como grande
alavanca a sua posição de “charneira”,
“Terras” com ligações do litoral e do interior, de ligações de caminhos e estradas,
por rios e vales. Esta posição contribuiu
seguramente para o desenvolvimento de
feiras e prosperidade do comércio, várias
albergarias, hospedarias e outros negócios
dessa passagem de viajantes.
Nestes territórios da Bacia de Poiares
cruzaram-se caminhos e estradas desde o
tempo Romano, bem como estradas Reais.
Herdeiras das antigas estradas seculares
e milenares, construíram-se no século
passado e anterior, a estrada nacional n.º
2, motor de desenvolvimento da Vila sede
de concelho e a estrada nacional n.º 17, a
grande ligação a Vilar Formoso.
De tempos antigos chegam informações
de estradas e caminhos diversos, como a
estrada que provinha da zona de Aveiro,
descendo o Vale do Lorvão (no concelho de
Penacova), passando-se o rio Mondego de
barca, da Rebordosa para Louredo e daqui
subindo em direcção à Ventosa (zona de
Santa Maria), Prazo, Ribeira do Moinho e
Aboreira na direção aos Moinhos, Venda
Nova, orientando-se para a única ponte de
pedra secular, também ela antiquíssima, a
Ponte de Mucela.
Outros circuitos antigos existiam e um deles saía da cidade de Coimbra em direção
às Torres do Mondego, onde de barca se
fazia a passagem nas zonas dos Palheiros e do Zorro, continuando o percurso
subindo-se a Serra do Carvalho, seguindo
para os Pereiros, Algaça e outros destinos.
Segundo reza a história, terá sido este o
caminho seguido pelo legado do Papa
Honório II quando excomungou o reino
de Portugal, lançando a Bula de Interdição,
fazendo D. Afonso Henriques cavalgar até
ao Vimieiro em seu encalce.
Outra estrada provinha mais a Sul do atual
concelho da Lousã, percorria por Foz de
Arouce, seguindo para a zona do Entroncamento e São Miguel; outros caminhos

Ponte das
Necessidades
(Estrada
Municipal 541)

por Vila Chã, Olho Marinho, também pelo
Forcado e Serpins; caminhos pela Ponte
Velha e Valeiro das Hortas, por Abraveia
e Pinheiro, numa panóplia de estradas e
caminhos que, como uma teia, enredavam
essa vocação nata de ligações entre pessoas
e locais de toda uma região.
Internamente vários eram os caminhos
que ligavam os lugares do concelho: do
Carvalho para o Crasto ou para o Pereiro;
de Louredo para a Ventosa; os caminhos
de grande importância do Espadanal, ou
os da Fraga para Alveite, ou Venda Nova;
e por serranias, Atalhada, que ligava a
Friúmes, a Hombres, Miro e tantos outros
locais e povoações. Lembramos uma época
de circulação por meio de carros de bois,
cavalos, mulas, charretes, coches, liteiras,
e tantos outros, mas principalmente a pé,
tempo passado e imaginado de quem ia a
pé a Coimbra e ao Porto.
Os fluxos e dinâmicas que hoje conhecemos apesar de sobreposições, pouco têm a
ver com esses antigos traçados Medievais e
Modernos.
Realmente só quando Poiares nasce como
concelho, autónomo e independente em
1836, as estradas e caminhos passam a ter
outras orientações e sentidos. Os interesses
são então instalados no meio do novo concelho, mudando a circulação que se havia
realizado por vários séculos. Santo André
de Poyares é agora a Cabeça do Concelho
sendo que por isso as estradas convergem
e são atraídas para o novo centro de poder,
em detrimento dos antigos traçados seculares e milenares.
No século XIX, altura em que se forma
o concelho de Poiares (Santo André de
Poyares) fruto do fomento e de políticas
liberais, deu-se impulso a uma obra desejada por muitos dos habitantes das Beiras
- “A Estrada das Beiras”.
Os habitantes do concelho de Poiares
defendiam uma estrada que passasse junto
do seu novo Palacete Municipal, a Câmara
Municipal, um ramal que ligasse, grosso
modo, a Ponte das Ribas ao alto da Venda
Nova (fazendo ligação à EN 17).
Tinham assim por ideia construir uma estrada que passasse no centro do concelho,

na sua sede concelhia. Como era comum
apelava-se aos beneméritos. Solicitam-se
verbas, a começar «...pelos bons filhos deste concelho e dos vizinhos, que ausentes
no Império do Brasil, estejam em circunstâncias de poder concorrer eficazmente
para esta obra monumental; para o que
a Câmara lhe dirigira, imediatamente, o
convite...». A Câmara da altura, nomeia
uma Comissão para orientar os trabalhos
e solicitar ao Governo um subsídio para o
dito ramal, e até autorização para contrair
um empréstimo, caso necessário. Foram
nomeadas para essa Comissão as seguintes individualidades: Bacharel José Luís
Monteiro Madeira, Presidente da Câmara;
José Maria Henriques, Administrador do
Concelho; Bacharel Antonino Ferreira
Lima, Médico do Partido.
A estrada que se pretendia é a que atualmente parte do alto da Venda Nova,
antiga Estrada Real N.º 12, seguindo pelos
Moinhos, Segundeira, Cabecinhos, Catraia
das Necessidades (note-se a construção da
Ponte da Senhora das Necessidades nos
anos setenta do século XIX), em direção à
Vila – sede de Concelho, avançando para
Avessada, Pinheiro e alcançando o lugar
das Ribas. Seria, provavelmente, esta a
estrada pensada para ser a Estrada das Beiras, mas depois de ter sido rejeitado o seu
traçado, foi o seu projeto realizado como
estrada municipal (a designada estrada
Municipal 541, estrada importantíssima no
contexto concelhio).
A construção da Estrada das Beiras continua a ser discutida no concelho de Poiares
no ano de 1870, na altura Presidente da
Câmara José Luís Monteiro Madeira, referindo-se que a Estrada das Beiras estava
a ser construída com muita morosidade
devido «...a grande volta e sucessivas curvas
que descreve...».
Esta estrada levaria então décadas a ser
concluida, isto depois da influência “poia31 de julho de 2018
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rista” não ter sido capaz de impor os seus
interesses no seu traçado. Em fevereiro de
1900, agradecia o Presidente da Câmara
José Henriques Simões ao Deputado por
este círculo, Doutor Júlio Ernesto de Lima
Duque, pela sua influência na continuação
dos trabalhos da Estrada das Ribas. No
jornal “O Louzanense” de 4 de agosto de
1900, num artigo pode ler-se “ Continuam
com actividade os trabalhos da estrada
de Santo André ás Ribas, encontrando-se
já muito adiantado o lanço da primeira
empreitada.”
Poiares ganhara assim a sua estrada
(municipal) do alto da Venda Nova até
as Ribas, mas perdera a batalha contra os
interesses do concelho da Lousã, uma vez
que o traçado principal da Estrada das Beiras tinha sido desviado na ponte das Ribas,
para favorecer este concelho, não passando pelo centro da Vila de Poiares, como
queriam os “poiaristas” de Oitocentos!
Talvez assim possamos entender que
parte da antiga estrada municipal 541 em
particular, da Ponte da Senhora das Necessidades até ao lugar da Segundeira (hoje
designada Rua dos Combatentes da Guerra
do Ultramar), mas também com incursões
nos Moinhos e Venda Nova, tenha uma
construção que se diferencia do resto do
concelho, convergindo para ela uma zona
de construção que “bebe” num estilo eclético do século XIX e início do século XX,
de um concelho de Poiares novo e onde
muitas das famílias abastadas do concelho
e com ligações à terra quiseram construir
as suas residências.
As estradas e os caminhos dos territórios
que compõem o concelho de Vila Nova
de Poiares tiveram em particular até abril
de ’74 um papel fundamental na circulação de pessoas e bens, de grandes feiras e
comércio, catapultando os negociantes e
trazendo uma visão global das Beiras onde
este concelho se insere.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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Câmara promove
concurso de fotografia
Bebé Poyares

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares está a promover até 28 de setembro,
o Concurso de Fotografia
Bebé do Ano “Bebé Poyares
2018”, iniciativa que se pretende afirmar
como mais uma ação de valorização da
natalidade e da parentalidade, bem como
da fixação de pessoas no Concelho.
Como refere João Miguel Henriques, Pre-
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Boletim Municipal
Nº 16 | Ano IV
31 de julho de 2018
DL: 376607/14

sidente da Câmara Municipal, trata-se «de
mais uma medida implementada por este
executivo que pretendemos que seja mais
um estímulo no combate à desertificação,
tendência que se tem registado a nível
regional e nacional»
«É precisamente com este intuito que a
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
tem desenvolvido um conjunto de medidas de apoio à fixação da população e de
incentivo à natalidade, onde para além
desta iniciativa se destaca a criação do Regulamento Nascer +, entre outras ações»,
afirmou João Miguel Henriques.
Em conclusão, o Presidente do Município

destaca ainda a determinação do Executivo que lidera «em assegurar um futuro
sustentável do Concelho, trabalhando
desde já as questões relacionadas com a
desertificação dos territórios e envelhecimento das populações, tendo em vista um
desenvolvimento que garanta bem-estar
e qualidade de vida não só aos residentes,
como a todos os que têm escolhido Vila
Nova de Poiares para residir e constituir
família».
Bebé Poyares 2018 dividido em quatro
categorias
Nesta segunda edição do Concurso de Fotografia Bebé do Ano “Bebé Poyares 2018”
estará em disputa um prémio de 500€, em
cada uma das quatro categorias:
a) Melhor fotografia de bebé – 0 aos 12
meses
b) Melhor fotografia de bebé – 12 aos 24
meses
c) Melhor fotografia de bebé – 24 aos 36
meses
d) Melhor álbum de bebé – 0 aos 36 meses
Podem concorrer todos os munícipes que
reúnam como condições a residência permanente no Concelho há mais de um ano,

ser mãe e/ou pai de bebés de idade igual
ou inferior a três anos, e de que o bebé
esteja registado como natural de Vila Nova
de Poiares.
Refira-se que entre os vários itens em análise por parte do júri, estarão em destaque
aspetos como a originalidade da fotografia, a sua qualidade artística, bem como
o aproveitamento do território para as
imagens fotográficas.
As fichas de inscrição podem ser descarregadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt,
sítio do Município onde poderá consultar
o Regulamento. As candidaturas com as
fichas de inscrição, as fotografias e álbuns
apresentadas devem ser enviadas para o
endereço asse@cm-vilanovadepoiares.
pt, ou em envelope fechado dirigido ao
Município de Vila Nova de Poiares, Largo
da República nº1, 3350-156 Vila Nova de
Poiares, até ao dia 28 de setembro.
Para quaisquer esclarecimentos ou informações suplementares, todos os interessados poderão consultar os serviços de
Ação Social, Saúde e Educação da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, através
do telefone 239 420 850 ou endereço eletrónico asse@cm-vilanovadepoiares.pt
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FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
De 11 a 13 de agosto decorre mais uma edição das Festas
do Concelho, em honra de Nossa Senhora das Necessidades,
numa organização conjunta entre o Município e a Misericórdia de Vila Nova de Poiares.
Como habitualmente os pontos altos são os espetáculos musicais e a procissão de domingo que junta centenas de fiéis.
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PISCINAS DA FRAGA | COMPLEXO DE RECREIO E LAZER
O complexo de Lazer das Piscinas da Fraga reabriu para mais um Verão, depois de
remodelado em tempo ‘record’, após os incêndios de 15 de outubro, possibilitando
assegurar a época balnear. Refira-se que a solução encontrada é temporária, dado
que «o Município irá investir, a médio prazo, numa infraestrutura de raiz, que permita o serviço de bar, mas também de restauração, permitindo a abertura durante
todo o ano», referiu o presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.

DESPORTO

VOLEIBOL

Summer Cup reuniu
mais de 2500 atletas

CICLISMO

Grande Prémio de Portugal
– Nacional 2 passou em
Poiares

O

grupo dos 120 ciclistas que integram o Grande Prémio de Portugal
Nacional 2 passaram por Vila Nova
de Poiares, onde estava instalada
uma das metas volantes da 2ª Etapa, que se realizou entre Castro Daire e Pedrógão
Grande, percorrendo 177,2km.
Junto do km 112,1, onde estava instalada a meta
volante, foram-se juntando os aficionados do ciclismo, à espera de ver passar os atletas que, cumprindo os horários estabelecidos, passaram pouco
depois das 13h, primeiro um pequeno grupo da
frente, logo seguidos pelo pelotão, para gáudio do
público presente.
Entre os espectadores estava também o Presidente
da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João
Miguel Henriques, que sublinhou a importância
da organização deste primeiro grande prémio,
inserido na estratégia definida pela Associação de
Municípios da Rota Estrada Nacional 2 (EN2), da
qual Vila Nova de Poiares faz parte dos municípios
fundadores, e que pretende transformar esta via
«numa nova rota turística».
Lembrando que esta é a via mais extensa do país,
ligando Chaves a Faro ao longo de 738,5 quilómetros, recordou também a importância e especificidade desta estrada no concelho de Vila Nova de
Poiares, na medida em que é uma das principais

vias que atravessam o seu território, a par da EN17, e que historicamente se tem assumido como via
de desenvolvimento do município.
Também por essa razão, o Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, considera extremamente importante
este projeto que, na sua opinião, tem também
«um enorme potencial paisagístico, patrimonial e
socioeconómico, na medida em que esta via atravessa, não só Poiares, como outros 36 municípios,
de norte a sul do país, passando diretamente pelo
interior das povoações, permitindo aos turistas conhecer o ‘país real’ e apreciar não só as diferentes
paisagens do país, como o património histórico
e cultural ou ainda deliciar-se com a riquíssima
gastronomia tradicional, de que Poiares é uma
referência incontornável».
O impacto mediático criado por este grande prémio vai, certamente, impulsionar outros projetos
de grande visibilidade da EN-2, contribuindo,
desta forma para «criar riqueza e atratividade em
cada concelho e, simultâneo, divulgar o património e as potencialidades turísticas de cada
município».
Recorde-se que a Rota da EN2 assume-se assim
como a terceira rota turística do género no mundo, logo a seguir à rota 66 dos Estados Unidos da
América (EUA) e à rota 40 da Argentina.

A

XIX edição do torneio de voleibol jovem, Summer Cup, passou
pelo pavilhão municipal de Vila Nova de Poiares, que foi um
dos 11 pavilhões dos seis municípios do distrito de Coimbra que
receberam a iniciativa (Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares,
Góis, Penacova e Montemor-o-Velho).
Ao longo de quatro dias, foram mais de 2.500 os atletas que passaram
pela região, em representação de 160 equipas (71 estrangeiras) e que
competiram nos seis escalões do torneio (infantis femininos, iniciados
masculinos e femininos, cadetes femininos e juvenis masculinos e femininos).
Além da componente de prática desportiva, o convívio entre equipas é
outro dos objetivos desta iniciativa, com os atletas a terem oportunidades de partilhar experiências e culturas, aproveitando as potencialidades
que a região tem para oferecer, com destaque para as piscinas da fraga,
em Poiares.

‘Ride Across Portugal’ através da EN2 passou EM Poiares
Vila Nova de Poiares foi um dos pontos de paragem da segunda etapa do Ride
Across Portugal, evento ciclista que se realiza pelo segundo ano consecutivo, e
que liga Chaves a Faro através da maior estrada da Europa, a Nacional 2.
Entre as duas dezenas de participantes que reúnem nacionalidades dos 4
cantos do Mundo estava um rosto bem conhecido das televisões portuguesas, o
ator Rui Porto Nunes, que desde sempre assumiu a sua paixão pelo ciclismo.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, a associação do Município a este evento «representa, acima de tudo,
uma forte aposta na promoção da nossa gastronomia de excelência e da paisagem natural verdadeiramente única que nos envolve».
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DESPORTO

O

Treino de Guarda-Redes de
Futebol esteve em ‘estudo’
e em destaque ao longo
de um fim-de-semana em
Poiares, na terceira edição
desta iniciativa que alia a componente teórica à prática. A adesão tem vindo a subir
de edição para edição, este ano com cerca
de 250 participantes, mostrando a apetência do ‘publico-alvo’ para a discussão desta
temática, cuja componente de formação
era acreditada pelo IPDJ para a renovação
da cédula de treinador com 4.2 unidades
de crédito, e sendo também creditada para
formação de professores.
Sob o lema “Defende os teus objetivos”,
esta III edição da Conferência de Treino
de Guarda-Redes de Futebol contou com
a presença de diversas caras bem conhecidas do ‘mundo da bola’ não só do futebol
português, como do futebol internacional.
Pedro Roma, treinador de guarda-redes
das Seleções Nacionais, Jorge Vital e Nuno
Romano (Braga), Ricardo Sousa (Belenenses), Pedro Taborda (Moreirense), Marek
Dragosz (Polónia; Keepers Foundation);
Ricardo Pereira (Royal Standard de Liège,
Bélgica); Rui Barbosa (Wolverhampton
Wanderers Football Club, Inglaterra);
António Ferreira (FC Shakhtar Donetsk,
Ucrânia); Pedro Ferrer ( Shijiazhuang Ever

Bright Football Club, China) foram alguns
dos nomes mais conhecidos aos quais se
juntaram também alguns treinadores de
escalões de formação como Miguel Miranda – Coordenador e treinador dos Guarda
-redes de formação do Sporting Clube de
Portugal, bem como, do Prof. Dr. Rui Matos
(Instituto Politécnico de Leiria) a nutricionista Inês Fernandes e da psicóloga do
desporto Ana Ramires.
O futebol feminino esteve também representado pelas guarda-redes Rute Costa,
Ana Rita Oliveira e Bárbara Marques do
S.C.Braga e Carolina Proença da Associação
Desportiva de Poiares.
O encontro arrancou com o “Workshop de
Análise e Observação – Operacionalização
- Utilização de um software mais comum
e amador, por oposição aos utilizados em
estruturas profissionais”, da responsabilidade do formador Ricardo Alves do Clube
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CONFERÊNCIA

Treino de Guarda-Redes trouxe o
‘mundo da bola’ a Poiares
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Desportivo de Tondela, mas ao longo dos
3 estiveram em destaque temas como “O
equilíbrio entre reação e antecipação”;
“Planeamento da Pré-Época no treino
do guarda-redes”; “Modelo de treino na
formação”; “Contexto de Remate - Da base
para os Detalhes”; “Defesa da profundidade”; “A concentração no guarda-redes”;
“Otimização física do guarda-redes”;
“Excelência e Otimização de Performance
no treino de GR”; “A importância da visão
periférica e da atenção no guarda-redes” e
até as “Especificidades nutricionais na otimização da performance do guarda-redes”.
Iniciativa aliou teoria à prática
O grande caráter diferenciador deste
evento, além da participação ser gratuita,
consistiu na articulação entre a componente teórica e a aplicação em campo dos
conhecimentos, permitindo, desta forma,

uma aquisição de competências integrada
e completa.
Para o Município, trata-se de «apostar
e promover a prática do desporto e do
futebol, mas de uma forma educativa e
pedagógica, com enfoque na vertente de
formação, permitindo uma aprendizagem
e um contacto mais próximo com profissionais de alta competição», conforme
apontou o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, permitindo,
«colocar Poiares como referência também
na área do desporto, uma vez que este é o
terceiro ano consecutivo em que se realiza
um evento desta relevância e em que a
capacidade de bem-receber e de organizar
eventos de excelência veio mais uma vez ao
de cima», referiu.
Refira-se que a organização é da responsabilidade do Município em parceria com
Ricardo Rebelo e Vítor Nobre Salgueiro.

DESPORTO

PATINAGEM

FUTEBOL

Escola Rui Dolores venceu
a III edição do Torneio
Rony Lopes

A

III Edição do Torneio Rony Lopes,
que decorreu no Estádio Municipal
Rui Manuel Lima, em Vila Nova de
Poiares, foi um verdadeiro ‘hino’ ao
futebol e ao fair-play, com as 8 equipas participantes a demonstrarem bem as virtudes
do chamado ‘futebol-formação’.
O jogador de futebol profissional Rony Lopes, que
apadrinha este torneio, fez questão de marcar
presença e acompanhar o torneio ao longo de
todo o dia, constituindo um estímulo extra para
os jovens jogadores do escalão de infantis, que
puderam contactar de perto com o ‘craque’ que
deu os primeiros passos na Associação Desportiva
de Poiares.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, que esteve presente na entrega de
prémios, dá os parabéns à Associação Desportiva
de Poiares pela organização do evento, enaltecendo a importância deste torneio e destacando
o importante papel desempenhado pelo clube
poiarense na formação de crianças e jovens, não só
em termos desportivos, como sociais e humanos.
Destaca ainda a presença do próprio Rony Lopes,
padrinho do torneio, reconhecendo o valor deste
jovem jogador que deu os primeiros passos na
Associação Desportiva de Poiares, e cuja humildade e capacidade de trabalho o têm levado aos mais
altos patamares da competição.

A escolha do seu nome para apadrinhar o torneio
é, por isso, uma homenagem ao destaque e sucesso que este jogador, formado nas camadas jovens
da equipa poiarense, tem tido em tão pouco
tempo de carreira, assumindo já grande destaque
no panorama do futebol internacional.
Para Rony Lopes, o mais importante é que «as
crianças e as famílias tenham um dia diferente»,
proporcionando o melhor possível às crianças,
porque, como o próprio destacou, o seu maior
motivo de orgulho «é ver os sorrisos dos mais
novos, dentro e fora de campo».
Resultados Desportivos:
No que respeita à competição desportiva, a Escola
Rui Dolores foi o grande vencedor desta edição,
derrotando na final, através da marcação de
grandes penalidades, a equipa do Condeixa, que
terminou assim em 2º lugar. No outro jogo, para
apuramento do terceiro lugar, a equipa do Taboeira, acabou por levar de vencida os figueirenses da
Naval 1893, que acabaram em 4º lugar.
O troféu de melhor marcador e melhor jogador foi
atribuído ao jogador Zé Dolores, da Escola Rui Dolores, cabendo ao atleta André Pires, do Condeixa,
o título de melhor guarda-redes.
Refira-se que no torneio participaram ainda as
equipas da Associação Desportiva de Poiares,
Vigor, Tocha e Ac. Viseu.

Poiares acolheu Torneio
Nacional de Hóquei em
Patins sub-13

V

ila Nova de Poiares foi mais uma vez a capital do hóquei em patins nacional no escalão sub-13, com a organização do 3º Torneio
Nacional Inter-Associativo EKIS, que contou com a participação
das seleções regionais de Coimbra, Aveiro, Ribatejo, Alentejo e Setúbal,
e que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, numa organização da Associação de Patinagem de Coimbra (APC) em parceria com a
Câmara Municipal.
A grande vencedora foi a seleção de Coimbra, que fez o pleno de vitórias
com quatro triunfos em quatro possíveis, totalizando 12 pontos. Para fechar com ‘chave de ouro’ o torneio, na cerimónia de encerramento, teve
lugar uma demonstração por parte da secção de Patinagem Artística da
Associação Recreativa de São Miguel (ARSM), instituição poiarense que
apesar de ainda não ter uma secção de hóquei em patins, tem tradição
nesta modalidade, nomeadamente nos escalões infantis, e com excelentes resultados.

SEGUNDA JORNADA DO CAMPEONATO DE SUPERMOTO E VELOCIDADE 2020
Vila Nova de Poiares acolheu a segunda jornada dos calendários do Nacional de
Supermoto e Velocidade 2020 – Classe 2, que decorreu no Kartódromo local,
sob a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal e com o apoio do
Poiares Motorcyle Festival.
Este evento vem afirmar a capaciade do Município em receber grandes eventos,
desta feita no desporto motorizado em duas rodas, ao mesmo tempo que dinamiza um equipamento de excelência, como é o Kartódromo de Poiares.
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