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ABERTURA

EDITORIAL

a cumprir, mas pedimos também um pouco mais de paciência aqueles que 

aguardam pela obra há anos e ainda não foram contemplados, deixando a nossa 

garantia de que a sua vez também irá chegar.

Outra das medidas que temos vindo a cumprir é a do alívio dos bolsos dos 

Poiarenses no que às contribuições, taxas e impostos municipais diz respeito. 

Depois de inúmeras reduções ao nível dos preços cobrados em algumas áreas, 

nomeadamente ao nível da educação, este ano, pela primeira vez, os Poiarenses 

sentiram já o efeito da redução da taxa municipal de IMI, o que naturalmente se 

refletiu numa poupança significativa nas suas carteiras. 

No momento em que vos escrevo estas poucas palavras, estamos a poucos dias da 

abertura da Poiartes que este ano assinala a sua 30ª edição. Este evento é também 

a prova do investimento na promoção do nosso Concelho, dos nossos produtos 

locais, das nossas empresas e das nossas gentes. É por esta altura do ano que 

o nosso Concelho recebe a maior quantidade de visitantes oriundos de outras 

paragens da região e não só. Todos nos esforçamos para que, cada pessoa que nos 

visita, possa levar uma imagem positiva da nossa terra e, sobretudo, uma enorme 

vontade de voltar. É esta a nossa expectativa e também a razão pela qual investimos 

tanto na organização deste certame que, cada vez mais, é uma referência de toda a 

região.

Queremos continuar a fazer de Vila Nova de Poiares uma terra cada vez melhor. 

Os Poiarenses podem continuar a contar connosco.  

Com um abraço amigo,

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 

Poiarenses

Com o final do Mês de Agosto, chega também ao fim o período de férias de muitos 

Poiarenses, nomeadamente daqueles que aproveitaram esta época do ano para visitar 

a sua terra Natal, os seus familiares e os seus amigos. Este ano, particularmente, o 

nosso Concelho foi visitado por inúmeros conterrâneos que durante todo o ano fazem 

a sua vida noutros pontos do país e do mundo e que, com a sua presença durante este 

período, ajudaram também a trazer uma animação acrescida a esta nossa terra. 

As tradicionais festas de Nossa Senhora das Necessidades, com a sua génese religiosa 

mas também com uma enorme dimensão pagã, continuam a ser o momento, por 

excelência de reunião de todos os Poiarenses, que aproveitam para, orgulhosamente, 

afirmar a sua genuína identificação e paixão por esta fantástica terra de que todos 

tanto gostamos. As suas características muito próprias, cuja origem remonta há mais 

de um século, tornam estas festas num momento único da nossa história e da nossa 

cultura local, que justificam o esforço que a Câmara Municipal e a Irmandade de 

Nossa Senhora das Necessidades continuam a desenvolver todos os anos para garantir 

ao evento a dimensão e dignidade que ele merece e que os Poiarenses desejam.

Conscientes de que não há organizações perfeitas nem capacidade de agradar 

simultaneamente a todos os gostos, devemos ainda assim ter consciência de que este é 

um dos elementos vivos mais relevantes da nossa cultura local e da nossa identidade, 

sendo por isso obrigação de todos os Poiarenses contribuir para a defesa das Festas de 

Nossa Senhora das Necessidades. Nós fazemos a nossa parte.

Em cada Boletim Municipal, procuramos fazer uma breve resenha da atividade 

desenvolvida pelo Município durante o último trimestre e também perspetivar os 

próximos tempos. É importante para nós que todos os Poiarenses acompanhem 

de perto toda a atividade que desenvolvemos e esse é o maior objetivo do Boletim 

Municipal. Neste número, fazemos referência a um significativo conjunto de obras no 

nosso concelho, algumas atualmente em curso outras já concluídas, no sentido de, 

por um lado dar a conhecer a todos um pouco daquilo que nesta matéria estamos a 

fazer, mas também para que todos percebam que, os esforços realizados no sentido de 

reequilibrar as finanças do Município, começam finalmente a dar margem para que o 

investimento em algumas áreas há muito identificadas como carenciadas, possa, aos 

poucos, começar a ser feito.

Ainda antes do final do ano vamos avançar com um conjunto de outras pequenas 

obras, nomeadamente, algumas pavimentações e melhorias da rede viária em vários 

locais do Concelho. É preciso, no entanto, dizer claramente que não é possível realizar 

todos os investimentos desejados e necessários de uma só vez. Muita gente quando 

se apercebe desta onda de intervenções questiona-nos com alguma insistência: 

“Então e a obra da minha porta ou da minha rua quando vai ser feita?” Gostaríamos 

certamente de fazer tudo ao mesmo tempo, mas tal não é possível. Identificámos 

como medida do nosso programa eleitoral a necessidade de terminar com todas as 

estradas não pavimentadas em zonas residenciais do concelho. Estamos aos poucos 
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ADMINISTRAÇÃO

Município aprovou contas 
sem dívidas a fornecedores

CONTA DE GERÊNCIA

A Assembleia Muni-
cipal de Vila Nova 
de Poiares aprovou 
o documento 
da Prestação de 

Contas de 2018, acompanhado 
do Relatório de Gestão e do Rela-
tório de Atividades, merecendo 
os votos favoráveis dos membros 
eleitos pelo PS, a abstenção do 
CDS e do presidente da Junta de 
Freguesia das Lavegadas, e os vo-
tos contra dos membros eleitos 
pelo PSD.
O documento, que já tinha sido 
submetido ao Executivo munici-
pal e aprovado apenas com a abs-
tenção do vereador do PSD,  foi 
apresentado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, que sublinhou alguns 
dos pontos mais significativos 
das contas de 2018, destacando 
desde logo «a segunda melhor 
taxa de execução de sempre (exe-
cução global de 86%)». O mesmo 
responsável destacou ainda o 

saldo de orçamental de quase 
1,5 milhões de euros que transita 
para este ano (1.426.022,91).

Eliminação das dividas em 
atraso a fornecedores e PMP de 
15 dias
Outo dos destaques do documen-
to apresentado prende-se com a 
eliminação das dívidas em atraso 
a fornecedores, e a redução do 
prazo médio de pagamentos para 
15 dias. Além disso acresce ainda 
a redução do excesso de endivi-
damento que, desde que este Exe-
cutivo tomou posse no primeiro 
mandato, já reduziu mais de 50%, 
permitindo que o Município de 
Vila Nova de Poiares, apesar de 
continuar a ultrapassar os limites 
legais, tenha abandonado o nível 
de “rotura financeira”, preven-
do-se que em 2023 possa mesmo 

deixar de ter excesso de endivi-
damento.
O esforço na redução da dívida 
foi também sublinhado, tendo 
já sido possível reduzir mais de 5 
milhões de euros, o que represen-
ta cerca de 25% do total da dívida 
encontrada.

Forte investimento em Pro-
teção Civil e Modernização 
Administrativa
Foi ainda destacado o investi-
mento realizado em algumas 
áreas importantes, como na 
proteção civil, que ascendeu a 
mais de 600 mil euros em ações 
de prevenção de incêndios, bem 
como em matéria de moderni-
zação administrativa, com um 
investimento superior a 250 mil 
euros em aquisição de hardware 
e software, nomeadamente para 

a desmaterialização de processos.

Reforço dos apoios sociais e às 
instituições
O mesmo responsável apontou 
ainda que o esforço de gestão 
e de consolidação das contas 
não inviabilizou o aumento dos 
apoios às instituições e coleti-
vidades que em 2018 ascendeu 
a mais de 105 mil euros, bem 
como outros importantes apoios 
sociais como a redução dos 
valores pagos pelas famílias nos 
transportes e atividades de apoio 
e animação.
A bancada do PS validou e enal-
teceu as contas apresentadas, 
enquanto que, para a oposição, 
tanto do PSD como do CDS, a 
tónica foi colocada no desfasa-
mento entre alguns números 
inscritos no Orçamento e as taxas 

de execução apresentadas agora 
na Prestação de Contas. Críticas 
a que o Presidente João Miguel 
Henriques respondeu com o 
facto de que as classificações 
contabilísticas dessas despesas, 
por vezes, não coincidem com as 
mesmas rubricas do Orçamen-
to, sendo que, ainda assim, não 
representam grande peso no 
valor global e na taxa de execu-
ção geral.
Recordou ainda que «o Or-
çamento é um instrumento 
previsional, onde estão refletidas 
expectativas, que nem sempre se 
concretizam, porque os timings 
de análise e aprovação de can-
didaturas aos fundos europeus 
não dependem da vontade do 
Executivo municipal».
João Miguel Henriques não dei-
xou de recordar os anos anterio-
res à sua gestão, em que as taxas 
de execução rondavam os 30%, 
contrastando com as taxas atuais 
de 86%, e de 91% em 2018.

Prazo médio de pagamentos no final de 2018 é de 15 dias
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ADMINISTRAÇÃO / AMBIENTE

ZIF’s promoveram jornadas 
técnicas sobre a floresta

SENSIBILIZAÇÃO

O Centro Cultural 
de Poiares aco-
lheu três jornadas 
técnicas promo-
vidas pelas Zonas 

de Intervenção Florestal (ZIF) de 
Vila Nova de Poiares, nomeada-
mente de Santo André, Arrifana 
e São Miguel / Lavegadas, e que 
se encontram em processo de 
constituição.
Ao longo das sessões sempre 
muito concorridas em termos de 
público, foi possível aprofundar 
diferentes temáticas junto de vá-
rios especialistas, em áreas como 
a prevenção no território flores-
tal, apoios financeiros do Estado, 
vantagens e desafios de uma 
ZIF, o uso da biomassa florestal, 
a pastorícia e a caça, culminan-
do na ecologia das espécies e o 
mercado, onde foi dado enfoque 
ao eucalipto, pinheiro manso e 
bravo, sobreiro, medronheiro, 
sabugueiro e frutos secos.

O Presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Henriques, que 
esteve também presente nas jor-
nadas, aproveitou para agradecer 
o empenho com que todos têm 
trabalhado em articulação com 
o Município para a criação das 
ZIF’s no Concelho, nomeadamen-
te aos proprietários na pessoa 
do eng.º João Freitas, e às juntas 
de freguesia, dado que o único 
caminho para a preservação e 
sustentabilidade da nossa flores-
ta e ambiente é o da associação 
dos proprietários em entidades 
como esta.
Esta necessidade advém do facto 
das propriedades no nosso Con-
celho serem sobretudo de mini-
fúndio, realidade que inviabiliza 
qualquer retorno financeiro 
perante as necessidades de inves-
timento a efetuar, em particular 
as limpezas dos terrenos, pelo 
que ao alocar essa propriedade 
numa ZIF ganha-se escala e, 

consequentemente, a possibili-
dade de retirar efetivamente um 
rendimento, fruto de uma gestão 
equilibrada e rigorosa.
Estas jornadas permitiram escla-
recer alguns conceitos e mitos 
errados junto dos proprietários, 
nomeadamente o facto de que ao 
colocarem a sua propriedade sob 
a gestão da ZIF não deixam de ser 
os legítimos donos da sua parcela 
de terreno, apenas permitem que 
essa gestão seja feita por outrem.
Fruto das alterações climáti-
cas eventos extremos como os 
incêndios serão cada vez mais 
frequentes e violentos pelo que 
é urge apostar numa floresta 
devidamente planeada e gerida, 
e que, ao mesmo tempo que nos 
pode defender em caso de fenó-
menos dessa natureza, seja capaz 
de permitir um retorno financei-
ro para os proprietários e para o 
próprio ambiente ao promover a 
biodiversidade.

Concluído processo 
de regularização de 
vinculos precários

RECURSOS HUMANOS

OMunicípio de Vila Nova de Poiares concluiu o Programa 
de Regularização de Vínculos Precários na Administração 
Pública e os 11 novos colaboradores assinaram os seus con-

tratos, passando definitivamente a integrar o quadro de pessoal 
municipal.
Este foi um processo extremamente demorado, de forma a cum-
prir todos os trâmites legais, mas que finalmente foi concluído, 
permitindo regularizar as situações de precariedade que ainda 
permaneciam.
São trabalhadores de que o Município precisa a tempo inteiro, 
pelo que, com esta medida, puderam ser integrados no quadro de 
pessoal, à semelhança dos restantes trabalhadores municipais.
Através da integração destes 11 novos funcionários, a Câmara Muni-
cipal passa a dispor de um importante reforço de meios humanos, 
sobretudo nas áreas de Serviços Gerais, Centros Escolares e Ação 
Social, que permitirão melhorar as respostas dos serviços com 
eficiência e ajustadas às necessidades da população do concelho.
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ADMINISTRAÇÃO

Município de 
Vila Nova de
Poiares e CCDR-C 
entregaram casas 
recuperadas após 
incêndios

SOLIDARIEDADE

O Município de Vila 
Nova de Poiares, 
em parceria com 
a CCDR-C, entre-
gou aos legítimos 

proprietários as três habitações 
permanentes recuperadas que 
tinham sido destruídas pelos 
incêndios de 2017 e que tive-
ram aprovação definitiva pela 
CCDR-C.
A entrega foi feita pela presi-
dente da CCDRC, prof.ª Ana 
Abrunhosa, acompanhada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. João Miguel Henriques, da ve-
readora com o pelouro das obras 
e urbanismo, Dra. Lara Henriques 
de Oliveira e dos vários respon-
sáveis não só municipais como 

das empresas que procederam à 
reconstrução dos imóveis.
Tratou-se de devolver aos seus 
legítimos proprietários as 
habitações que tinham perdido 
aquando dos trágicos incêndios 
de 2017, e que agora puderam 
voltar de novo ao seu lar.
Foram processos com trâmites 
administrativos demorados, 
porque se trata de dinheiros pú-
blicos cuja aplicação está sujeita 
a grande escrutínio, mas com 
a conclusão desse processo foi 
possível devolver as habitações 
aos seus proprietários.
Refira-se que o valor total da 
recuperação das três habita-
ções permanentes ascende aos 
216.500 euros.
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ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO

Feira do Emprego 
& Profissões 
juntou cerca de 
30 entidades

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

O Município de 
Vila Nova de 
Poiares, em 
parceria com 
a Associação 

Empresarial de Poiares e a 
Câmara Municipal da Lousã, 
promoveu a Feira do Emprego 
& Profissões (FEP 2019).
A iniciativa teve lugar no salão 
de congressos do CCP – Centro 
Cultural de Poiares, contando 
com a participação de cerca de 
30 entidades, entre escolas de 
ensino regular, ensino profis-
sional, universidades, associa-
ções, empresas de animação 
e lazer, centro de emprego, 
indústrias, entre outras.
O caráter intermunicipal foi 
a grande novidade deste ano, 
com a parceria do Município 
da Lousã, permitindo também 
uma participação de alunos 
do Agrupamento de Escolas da 

Lousã, estando ainda prevista 
uma exposição multimédia 
pelos alunos da EPL – Escola 
Profissional da Lousã, também 
parceira desta iniciativa.
Esta iniciativa permitiu 
partilhar experiências e boas 
práticas, ao mesmo tempo que 
contribuir para a potenciação 
de novas oportunidades de 
mercado trabalho que ultra-
passam as fronteiras de cada 
concelho.
Para o Município, o objetivo é 
proporcionar aos alunos, pro-
fessores e empresas a possibili-
dade de partilha de saberes, ao 
mesmo tempo que permite aos 
participantes alargar facilitar o 
contacto com o mundo empre-
sarial, e as oportunidades de 
ingresso no mercado de traba-
lho, ajudando os mais indeci-
sos a descobrir as suas vocações 
e aptidões profissionais.

As crianças que 
frequentaram a 
iniciativa ‘Verão em 
Atividade’ organi-
zada pela Câmara 

Municipal de Vila de Nova de 
Poiares estiveram presentes na 
reunião do Executivo Municipal 
e aproveitaram o momento para 
propor alguns desafios à Autar-
quia liderada por João Miguel 
Henriques.
Assim, e durante o período des-
tinado à intervenção do público, 
várias meninas e meninos usa-
ram da palavra para destacarem 

o mais e menos interessante do 
programa, mostrando um maior 
agrado pelas atividades ao ‘ar li-
vre’, em contraponto com as que 
decorreram ‘dentro de portas’, ao 
mesmo tempo que lançaram o 
repto para que em próximas edi-
ções seja possível mais visitas ao 
exterior, como por exemplo ao 
Centro Hípico de Poiares, à praia 
e à Serra da Estrela, entre outras.
Atenta às questões e aos pedi-
dos dos mais pequenos, toda a 
vereação fez questão partilhar o 
seu agrado pela participação das 
crianças, como referiu o Presi-

dente da Câmara Municipal, que 
afirmou ser um «enorme motivo 
de satisfação e regozijo poder as-
sistir a um excelente exemplo de 
cidadania e participação cívica 
daqueles que serão os homens e 
mulheres de amanhã».
João Miguel Henriques aprovei-
tou ainda para responder direta-
mente as crianças, referindo que 
«todas as vossas propostas vão ser 
tidas em consideração, quando 
estivermos a preparar o crono-
grama das próximas atividades, 
para que possam desfrutar ao 
máximo das férias».

Crianças participaram na 
Reunião do Executivo

CIDADANIA

TEMPOS LIVRES NA COLÓNIA 
DE FÉRIAS DE QUIAIOS 

O Município, à semelhança de 
outros os anos, proporcionou 
a 15 crianças e jovens a opor-
tunidade de, durante 10 dias, 
participarem nas atividades de 
Ocupação de tempos livres, na 
colónia de Quiaios, realizadas 
com a colaboração do ginásio 
Healthy Fitness.
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ECONOMIA

Câmara distinguiu empresas PME 
Líder 2018 no aniversário da AEDP

DISTINÇÃO

OMunicípio de Vila 
Nova de Poiares dis-
tinguiu as 6 empresas 
que receberam o esta-
tuto PME Lider 2018, 

numa cerimónia de reconhecimento 
público que decorreu durante o 5º 
aniversário da Associação Empresa-
rial de Poiares.
Astropor, Farmácia Santo André, 
Dispan, Fresbeira, J.Silvas e Cª e M.N. 
Carvalho, Lda, foram as empresas dis-
tinguidas com o estatuto PME Lider 
2018 e que receberam um diploma e 
um troféu como símbolo de reconhe-
cimento do Município pelo trabalho 
desenvolvido pelos empresários 
e seus colaboradores. A distinção 
pretendeu servir ainda de incentivo a 
que outras empresas possam também 
atingir este estatuto.

Objetivo: PME Excelência
Na sua intervenção, o presidente da 
Câmara Municipal colocou a ‘fasquia’ 
ainda mais alta e desafiou os em-
presários poiarenses a conseguirem 
alcançar o estatuto “PME Excelência”, 
porque, conforme referiu. «temos 
um dos maiores e melhores parques 
industriais da região e o nosso tecido 
empresarial é tão bom ou melhor que 
nos outros concelhos. Não há motivo 
para que Vila Nova de Poiares não 
conste da lista de empresas com esta 

distinção», apontou.
Sobre o Parque Industrial, o au-
tarca não deixou de sublinhar o 
investimento previsto de mais de 
1,5 milhões de euros (co-financiado 
pelos fundos estruturais europeus) 
para infraestruturação do Polo II, 
cujas obras deverão estar concluídas 
em 2020.
Recordou ainda o trabalho desenvol-
vido no apoio e captação de investi-
dores, lembrando que em 2013, no 
polo II, estavam ocupados apenas 2 
dos 23 lotes disponíveis, ao passo que, 
atualmente, «face à constante procu-
ra e ritmo de cedência, a expectativa 
é que ainda antes do final do ano já 
não existam espaços disponíveis».
O Polo I também teve lugar no 
discurso do presidente da câmara 
municipal, que exortou os proprietá-
rios de lotes desocupados a «disponi-
bilizarem esses espaços (que foram 
infraestruturados com dinheiro dos 
contribuintes e cedidos a preços 
simbólicos) para que possam ser 
utilizados naquilo para que foram 
construídos».
Perante uma sala repleta de empre-
sários, com a presença de presidentes 
de junta de freguesia, representantes 
do Agrupamento de Escolas e tam-
bém de outras associações empresa-
riais, nomeadamente de Miranda do 
Corvo, João Miguel Henriques apelou 

ainda a uma maior «união de esforços 
em defesa do tecido empresarial, 
porque juntos somos de facto mais 
fortes».

Acessibilidades continuam na 
ordem do dia
A questão da falta das acessibili-
dades foi outro tema em destaque 
nos discursos tanto do presidente 
da AEDP, Paulo Carvalho, como do 
presidente da Assembleia-Geral da 
mesma entidade, Vítor Silva, a que o 
presidente da Câmara Municipal res-
pondeu, garantindo que «continua a 
estar na ordem do dia», dando conta 
das várias diligências e reuniões tidas 
sobre a matéria, sendo que «a primei-
ra grande vitoria foi a sinalização no 
Plano de investimentos nacional para 
2020-2030 da ligação da A13 ao IP3/
IC6, com um investimento previsto 
de cerca de 80 milhões de euros», 
apontou.
A grande ‘luta’ deste Executivo Muni-
cipal é que este investimento «deixe 
o plano das intenções e passe para 
o plano das ações, assegurando que 
«esta é a questão politicamente mais 
importante do mandato», garantindo 
que continuará a colocar todo o seu 
empenho para conseguir as acessibi-
lidades que os empresários neces-
sitam e, sobretudo, que o concelho 
merece», concluiu.

M.N. Carvalho, lda.

Dispan

Farmácia Santo André

Fresbeira

J. Silvas & Cª.
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Vila Nova de Poiares assina-
lou os 45 anos do Dia da 
Liberdade tendo como base 
a temática das geminações, 
que, para além de se integrar 

plenamente nos valores que se assinalam 
nesta data, constituiu ainda uma opor-
tunidade de reforçar os laços existentes 
entre os municípios que têm atualmente 
protocolos de geminação ativos.
Assim, aproveitando a presença dos mu-
nicípios geminados que se deslocaram a 
convite do presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares, foi desenhado 
um programa que para além de estreitar 
os laços de cooperação permitiu simulta-
neamente, pensar em novas estratégias de 
cooperação que possam contribuir para a 
aproximação entre os respetivos municí-
pios e as suas populações.
Um dos momentos altos foi precisamente 

Laços de geminação 
celebrados no 
Dia da Liberdade

SESSÃO SOLENE

a presença e participação dos presiden-
tes dos municípios geminados na sessão 
solene do dia 25 de Abril, com a assinatura 
do livro de honra do Município e a leitura 
da mensagem que cada um fez questão 
de enviar para assinalar a solenidade do 
momento.
A cerimónia não terminaria sem os habi-
tuais discursos das forças políticas com 
assento na Assembleia Municipal, a que 
seguiu o discurso do presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques que 
encerrou a sessão.
Nas palavras do responsável máximo 
pelos destinos do concelho, e lembrando 
a importância do 25 de abril na conquista 
da liberdade, mas sobretudo na conquista 
do poder local, recordou que as autarquias 
têm sido «um dos maiores responsáveis 
pelo desenvolvimento social e económico 
do País, pela contribuição decisiva que 

Presidente da Assembleia Municipal
Nuno Lima Fernandes

Representante da bancada do PS
Maria da Luz Pedroso

Representante da bancada do PSD
Marta Neves

Representante da bancada do CDS
Manuel Sousa

Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Henriques
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adquire no investimento em infraestrutu-
ras básicas essenciais à qualidade de vida 
das pessoas.» 
Efetivamente, continuou, «é hoje reco-
nhecido de forma praticamente unânime, 
que o Poder Local Democrático teve um 
papel determinante no conjunto das 
transformações que viriam a manifestar-se 
na qualidade de vida dos Portugueses no 
período pós-revolução de abril. São inú-
meros os exemplos que demonstram que o 
investimento feito pelas autarquias locais 
é muito mais eficiente que o investimento 
da Administração Central.»
A este propósito não foi esquecido o tema 
da descentralização de competências para 
os municípios, afirmando que o Município 
de Vila Nova de Poiares concorda com os 
princípios subjacentes a esta intenção, 
considerando que «é importante transferir 
competências da pesada e lenta máquina 
do estado para aqueles que, no terreno, 
com um conhecimento mais profundo da 
realidade e uma capacidade de resposta 
muito mais eficiente, podem melhorar de 
forma significativa as respostas às necessi-
dades das populações».
Alertou, no entanto que «este processo 
deve ser gerido com muito cuidado e com 
muita responsabilidade por todos os in-
tervenientes, criando condições para que 
este a transferência de competências não 
se limite a ser uma mera transferência de 
responsabilidades, mas avaliando também 
e sobretudo os impactos que a medida vai 

acarretar para os já tão escassos recursos 
das nossas autarquias».
Defendeu por isso, que «o processo 
de descentralização deve fornecer aos 
Municípios, mecanismos de intervenção 
efetiva no funcionamento dos serviços, 
de forma a que possamos contribuir para 
uma melhoria do atendimento atualmente 
prestado, seja na saúde, na educação ou 
em todas as áreas em que passaremos a 
assumir competências que até agora estão 
na dependência do estado central.»
As acessibilidades também não foram 
esquecidas, recordando que, «embora o 
investimento, pela sua dimensão, não de-
penda diretamente do Município, estamos 
empenhados em trabalhar para uma solu-
ção que ajude a ultrapassar este problema 
estrutural que tem impedido o nosso con-
celho de se afirmar definitivamente como 
um dos mais apelativos e competitivos da 
região». Sublinhou que, ainda assim, «a 
inclusão no PNI 2030, Plano Nacional de 
infraestruturas para a próxima década, da 
alternativa à estrada da beira e da ligação 
ao IP3 para os Concelhos do corredor sul 
do Mondego (ainda que apenas no plano 
das intenções) é um tónico para o nosso 
trabalho», concluiu.
As comemorações dos 45 anos do Dia da 
Liberdade, prosseguiram com a deposição 
de cora de flores no monumento aos com-
batentes do ultramar, na Alameda Santo 
André, culminando com o espetáculo Fado 
com Circo, ao final da tarde no CCP.

MUNICÍPIOS GEMINADOS COM VILA NOVA DE POIARES
Presidentes Michel Véniat (Douchy-les-Mines, França), Jacek Wiśniewski (Mielec, Polónia), João 
Miguel Henriques (Vila Nova de Poiares), e Miguel Rosa (Maio, Cabo Verde) [esquerda para direita)

MONUMENTO DE HOMENAGEM AOS COMBATENTES POIARENSES NO ULTRAMAR
Deposição de Coroa de Flores no Monumento existente na Alameda Santo André

FADO COM CIRCO
Espetáculo único juntou o fado e as atividades circenses
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Acelebração 
dos 45 anos 
do Dia da 
Liberdade foi 
engrande-

cida com a visita dos três 
municípios com proto-
colo de geminação ativo 
com Vila Nova de Poiares, 
nomeadamente Douchy
-les-Mines (França), Mielec 
(Polónia) e Maio (Cabo 
Verde).
Durante a estadia em Vila 
Nova de Poiares os muni-
cípios geminados, além 
de participarem na sessão 
solene, puderam cumprir 
um programa mais exten-
so devidamente preparado 
para o efeito e que, para 
além a aproximação entre 
as autarquias, permitiu 
pensar em novas estraté-
gias de cooperação, não só 
a nível sócio-cultural, mas 
também a outros níveis, 
nomeadamente no ensino 
e no setor empresarial.
Ao longo da presença em 
Poiares as comitivas dos 
municípios convidados 
tiveram oportunidade 
de visitar os diferentes 
equipamentos municipais, 
bem como a escola sede 
Agrupamento de Escolas 
- a EB, 2.3 / S Dr. Daniel de 
Matos, IPSS’s e ainda algu-
mas unidades comerciais 
e industriais do concelho, 
nomeadamente a Ansell 
Portugal e Nutriva.
No final o balanço foi 
considerado extremamen-
te positivo e enriquecedor 
por todas as partes envol-
vidas, contribuindo para 
o reforço e estreitamento 
dos laços de amizade e 
cooperação existentes, 
aproximando ainda mais 
os municípios e respetivas 
populações.

Municípios geminados visitaram Poiares e reforçar  am estratégias de cooperação
INTERCÂMBIO

Descerramento de Placa nos Paços do Concelho 
alusiva à visita dos autarcas dos Municípios 
geminados com Vila Nova de Poiares

receção nos Paços do Concelho
Encontro com o Pároco de
Vila Nova de Poiares

visita a diversas
instalações municipais
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Municípios geminados visitaram Poiares e reforçar  am estratégias de cooperação

Visita à empresa Nutriva Visita à empresa Ansell Portugal

Visita às diversas valências da Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares Visita às diversas valências da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades

Reunião com a Associação Empresarial de Poiares Visita ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares
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AFeira do Livro 
2019 decorreu este 
ano no Jardim de 
Homenagem ao 
Poiarense, numa 

iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal em parceria com o 
Agrupamento de Escolas local.
Para João Miguel Henriques, 
Presidente da Câmara Municipal, 
«este tipo de eventos de promo-
ção da leitura são importantes 
porque ler faz-nos bem, torna-
nos pessoas mais completas, 
mais cultas e mais informadas, 
desenvolvendo a nossa capacida-
de de comunicação e dando-nos 
conhecimenato».
O mesmo responsável aproveitou 

Feira do Livro 
incentiva jovens a 
hábitos de leitura

MOSTRA LITERÁRIA

ainda para deixar um recado aos 
jovens presentes na inauguração, 
referindo que «a leitura permi-
te-nos ter sentido crítico sobre a 
forma como olhamos e interpre-
tamos o que acontece em nosso 
redor, fazendo que com não nos 
limitemos apenas a observar, 
mas que possamos ter uma voz 
crítica». Entre as várias atividades 
programadas, o destaque foi para 
a apresentação do “Teatro mais 
pequeno do mundo”, por Graeme 
Pullyeyn e para os “Contos de 
Humor” pela Associação iCreate. 
Integrada na Feira do Livro decor-
reu ainda a apresentação do livro 
“Passam as ruas por mim”, do 
autor poiarense Paulo Sena.

ACâmara Municipal 
de Vila Nova de 
Poiares promoveu 
a realização da 
exposição “Cerâ-

mica Poiarense”, evento que visa 
a preservação e promoção do 
património cerâmico concelhio, 
e que se insere no “Bom Dia 
Cerâmica 2019”, iniciativa que 
se estende a diversas localidades 
de diferentes países europeus, 
onde existe uma enorme tradi-
ção na olaria.
Em evidência estiveram várias 
peças em barro preto, cuja cor 
resulta do processo de cozedura 
tão característico do lugar de 
Olho Marinho, algumas já com 
mais de um século, mas também 
outras que retratam a riquíssima 
história industrial de Vila Nova 
de Poiares nesta área, nomeada-

Cerâmica de Poiares em 
exposição no CCP

ARTESANATO

mente as telhas, tijoleiras e os 
tijolos das já extintas Induce-
râmica, Ceramiguel e Cerâmica 
Santa Rita. Os visitantes pude-
ram ainda conhecer através de 
painéis o passado desta arte 
em Vila Nova de Poiares, bem 
como visualizar os trabalhos 
que desenvolvidos atualmente 
pelos artesãos e pelas oficias de 
olaria existentes no Concelho, 
para os fins mais diversos, desde 
os mais artísticos como troféus 
e lembranças, ao mais utilitário 
dos quais se destaca o caçoilo de 
barro preto ‘ingrediente’ funda-
mental na confeção da chanfana 
e diversos outros pratos da 
gastronomia regional.
Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «esta é mais uma das ini-
ciativas que temos desenvolvido 

no âmbito de uma estratégia 
mais alargada de desenvolvi-
mento económico e de promo-
ção de Vila Nova de Poiares, 
aliás, de que é exemplo a conclu-
são do processo de certificação 
da história da produção de 
barro preto no Concelho».
João Miguel Henriques, que 
visitou a exposição acompanha-
do da Vereadora com o Pelouro 
da Cultural, Lara Henriques de 
Oliveira, afirmou ainda que «não 
podemos esquecer o facto de 
sermos um dos membros funda-
dores da Associação Portuguesa 
de Cidades e Vilas de Cerâmica, 
entidade que no passado mês 
de abril comemorou um ano de 
existência, e cujo principal ob-
jetivo é o de promover a defesa 
e valorização do património 
cultural e histórico cerâmico».

OS POETAS VOADORES ATERRARAM EM POIARES
Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares em parceria 
com o Agrupamento de Escolas e a Companhia de Teatro Experimental de Poiares
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No Palco com o 
Gaspar e a Inês” é 
o nome do evento, 
organizado no âm-
bito do projeto de 

empreendedorismo nas escolas 
da CIM-Região de Coimbra, onde 
os alunos do 4º ano do centro 
escolar de Poiares Santo André 
apresentaram, numa representa-
ção teatral, o que de bom tem o 
concelho.
Com a sua representação, os 
alunos ‘percorreram’ o concelho e 
deram a conhecer as suas poten-
cialidades, desde o artesanato à 
gastronomia, numa ‘peça’ teatral 
preparada durante o ano letivo 
com o apoio dos professores 
respetivos.
O Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, 
também fez questão de estar 
presente nesta iniciativa, elogiou 
a qualidade da apresentação «e o 
sentimento de grande orgulho na 
sua terra, que era bem visível no 
que estavam a mostrar à plateia», 

reforçando a importância destes 
eventos para «estimular e fomen-
tar nas nossas crianças o espírito 
do empreendedorismo, confe-
rindo-lhes competências impor-
tantes para o seu crescimento», 
referiu.
A aposta deste executivo nestas 
ações, no âmbito dos projetos de 
empreendedorismo nas escolas 
da CIM-rc, tem tido excelentes re-
sultados e «o projeto apresentado 
demonstra um crescente interesse 
das crianças pelo seu concelho». 
Exaltou ainda «a capacidade 
demonstrada para refletirem 
sobre as potencialidades de de-
senvolvimento local nas diferen-
tes áreas – fazendo despertar o 
interesse pelas artes tradicionais 
como o artesanato e também pela 
gastronomia, trazendo inovação e 
criatividade», referiu.
O mesmo responsável acrescen-
tou que «o incentivo ao empreen-
dedorismo tem sido transversal 
aos diferentes níveis de ensino, 
desde o 1º ciclo ao secundário, 

adaptado às realidades e compe-
tências pedagógicas dos vários 
ciclos de ensino, com ganhos e 
resultados significativos, de-
monstrando grande adesão por 
parte dos alunos e estimulando 
a aquisição de competências e 
conhecimentos que certamente 
resultará em níveis elevados de 
sucesso escolar e profissional».
O Gaspar e a Inês, mascotes que 
a CIM-RC criou para este projeto, 
também estiveram presentes nes-
ta sessão que decorreu no salão 
de congressos do CCP- Centro 
Cultural de Poiares, fazendo sem-
pre as delícias dos mais pequenos, 
ao incluir uma vertente lúdica 
que tem conseguido importantes 
desenvolvimentos pedagógicos 
nas crianças.
Refira-se que esta é já a 6ª edição 
do projeto Empreendedorismo 
nas Escolas intitulado “Imagine.
Create.Suceed” da CIM-Região de 
Coimbra que é desenvolvido nos 
19 municípios que integram esta 
comunidade intermunicipal.

OPavilhão Gim-
nodesportivo 
de Vila Nova de 
Poiares aco-
lheu a II Expo 

| Empresas e Artes e Ofícios, 
numa iniciativa da CIM-Região 
de Coimbra, no âmbito do Pro-
grama de Empreendedorismo 
“Imagine.Create.Succeed”.
A iniciativa contou com a pre-
sença do Secretário Executivo 
da CIM-RC, Jorge Brito e do Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, a par 
do Presidente da Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra, José Carlos Alexan-
drino.
Uma das componentes essen-
ciais deste Programa são as 
finais intermunicipais, que 
representam o culminar do 
trabalho desenvolvido no ano 
letivo de 2018/2019 e visam 
apresentar à comunidade os 
projetos de empreendedoris-
mo criados por cerca de 650 
alunos/as dos 19 Municípios 
da CIM-RC. Cada turma teve 

II Expo Empresas
e Artes e Ofícios 
decorreu em 
Poiares

IDEIAS DE NEGÓCIO

um stand para apresentar a 
sua ideia de negócio/empresa, 
tendo estado representadas 16 
turmas do 2.º ciclo e 18 turmas 
do 3.º ciclo.
Esta presença é um incentivo 
extra à participação dos alunos 
nestes projetos de empreende-
dorismo que, assim têm opor-
tunidade de mostrar e divulgar 
os trabalhos que desenvolve-
ram ao longo do ano, e que 
têm resultado na apresentação 
de muitas ideias de negócio, 
algumas com concretização 
em termos de produtos, o que 
reflete bem a capacidade em-
preendedora dos jovens.
Refira-se que esta é uma 
iniciativa que a CIM-Região de 
Coimbra tem desenvolvido nos 
últimos anos e à qual o Municí-
pio de Vila Nova de Poiares se 
tem associado, desenvolvendo 
também várias iniciativas locais 
com esta temática, procurando 
despertar nos mais novos uma 
cultura empresarial e promo-
ver o espírito de iniciativa, a 
cooperação e criatividade.

Turma do 1º ciclo 
apresentou Concelho em 
representação teatral

EMPREENDEDORISMO



14 boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 19 23 de agosto de 2019

EDUCAÇÃO

Os alunos do 1ºciclo do ensino 
básico participaram no ORF-
Festival Tempos Brilhantes 
2019, no Grande Auditório 
do Conservatório de Coimbra 

e apresentaram o resultado das atividades 
desenvolvidas ao longo do ano.
Este evento encerrou um ciclo de Festivais 
Orff locais cuja finalidade, para além dos 
inerentes propósitos pedagógicos, cumpriu 
o desígnio de juntar as turmas de 1º CEB 
dos concelhos onde a Associação Tempos 
Brilhantes desenvolve o seu trabalho nas 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
nomeadamente de Vila Nova de Poiares e 
Penela, bem como dos Agrupamentos de 
Escolas locais.
O ORFFestival Tempos Brilhantes 2019 
contou com apoio da Companhia de Teatro 
ADN de Palco, numa apresentação onde 
os alunos demonstraram ao vivo o nível de 
concretização atingido durante as atividades 
realizadas no domínio da Expressão Musical 
e Dramática.
Para o Município, este Festival «proporcio-
nou um momento de partilha e de avalia-
ção efetiva das competências adquiridas, 
permitindo às crianças ter uma experiência 
verdadeiramente única e extremamente 
enriquecedora», referiu o Presidente da Câ-
mara Municipal, João Miguel Henriques.
O evento contou ainda com a participação 
do Grupo de Capoeira Muzenza – Contra-
mestre Gesso, que trouxe alguns aponta-
mentos da cultura brasileira, com danças 
de Capoeira ao som do pandeiro, berimbau, 
caxixi e atabaque.

Alunos do 1º ciclo 
participaram 
no ORFFestival 
Tempos 
Brilhantes 2019

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

OMunicípio de Vila Nova 
de Poiares promoveu um 
Programa de Educação 
Parental, dirigido a pais/
encarregados de educa-

ção, cujos educandos se encontrassem a 
frequentar o 1º ciclo.
O objetivo deste Programa de Educação 
Parental foi dotar os pais/encarregados 
de educação de estratégias e ferramentas 
que lhes permitam lidar com os desa-
fios mais prementes da parentalidade 
que, nos dias de hoje, são cada vez mais 
complexos.
Ao fim de 14 sessões semanais de forma-
ção, o balanço foi extremamente positivo 
com uma adesão de pais e encarregados 
de educação que faz denotar um crescen-
te interesse e empenho na aquisição de 
competências que permitam ajudar no 
acompanhamento dos seus educandos.
Para o Município, este programa é 
reflexo também do trabalho de parceiros 
com responsabilidade na educação no 
concelho, nomeadamente a Câmara Mu-
nicipal e o Agrupamento de Escolas, que 
apostam na disponibilização de meios 
e recursos para melhorar as dinâmicas 
familiares e parentais, com vista a uma 
promoção cada vez maior do sucesso 
escolar das crianças e jovens.
Refira-se que além de ser uma das apos-
tas da politica educativa deste Executivo, 

Promovido Programa 
de Educação Parental

PARENTALIDADE

esta ação insere-se no trabalho desenvol-
vido a nível intermunicipal, através do 
programa “Realiza-te”, promovido em 
parceria com a CIM-Região de Coimbra 

e co-financiado pelos fundos estru-
turais europeus, no âmbito do Plano 
Inovador de Combate ao Abandono e 
Insucesso Escolar.
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As crianças do ensino 
pré-escolar do concelho 
apresentaram a “Festa das 
Artes”, mostrando assim 
o resultado das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano no âmbi-
to do Projeto “Estimulus” em áreas como 
a expressão físico-motora, expressão 
musical, TIC’s e Hora do Conto.
Para o Município, é fundamental traba-
lhar desde pequeno estas competências, 
de forma a poder potenciar um cresci-
mento mais saudável e harmonioso nas 
crianças», acrescentando que «é uma 
componente muito importante das 
nossas políticas educativas, potenciando 
o sucesso escolar e um desenvolvimento 
mais integrado e inclusivo dos alunos.
Desenvolvido pelo Município, o Pro-
jeto Estimulus nasceu da necessidade 
de se estimular, nas crianças do ensino 
pré-escolar, a aquisição de competências 

Festa das Artes 
apresenta resultados 
do projeto Estimulus

COMPETÊNCIAS EDUCATIVAS

essenciais à realização de um percurso 
escolar de sucesso, trabalhando nas áreas 
em que são manifestadas maiores difi-
culdades por parte das crianças e, desta 
forma, conseguir melhores resultados de 
aprendizagem.
Considerando que a expressão dramá-
tica permite desenvolver competências 
como a espontaneidade, a desinibição, 
a concentração, o trabalho em grupo, a 
improvisação e a imaginação, a Câmara 
Municipal estabeleceu um protocolo 
com a Companhia de Teatro Experimen-
tal de Poiares para dinamizar quinzenal-
mente atividades neste âmbito e acrescer 
ao projeto já existente e que, tem dado 
frutos da sua aplicação.
A festa das artes é assim o reflexo do 
trabalho desenvolvido ao longo do ano, 
resultando numa apresentação teatral e 
musical com grande participação e em-
penho de toda a comunidade educativa.

OMunicípio de Vila Nova 
de Poiares assinalou o 
Dia Mundial da Criança 
de 2019, envolvendo os 
alunos do pré-escolar e 

primeiro ciclo e que este ano começou 
mais cedo, aproveitando o tempo letivo 
para proporcionar aos mais pequenos 
um programa com muitas atividades.
Assim, as atividades decorreram junto 
ao pavilhão gimnodesportivo, aprovei-
tando não só os espaços multidesportos 
como tambem o próprio jardim de 
homenagem ao poiarense. Entre as várias 
atividades e jogos, os preferidos foram os 
insufláveis que fizeram as delícias da ‘pe-
quenada’, resultando em muita diversão 
e animação.
A Câmara Municipal ofereceu ainda uns 
‘miminhos’ às crianças, com diversos 

Dia Mundia da Criança 
assinalado com muitas 
atividades

COMEMORAÇÃO

brindes temáticos e ainda uma mochi-
la alusiva ao Dia Mundial da Criança 
a todos(as) os(as) alunos(as), para 
marcar mais vincadamente a data que se 
assinala.
Para o Município de Vila Nova de Poiares 
estas dinamizações são extremamente 
importantes para o bem-estar e felicida-
de das crianças contribuindo para o seu 
crescimento harmonioso e saudável, que 
se apresenta como fundamental no seu 
processo de crescimento e desenvolvi-
mento.
E para aumentar ainda mais os níveis de 
diversão no Dia Mundial da Criança, a 
abertura das Piscinas da Fraga aconte-
ceu neste mesmo dia proporcionando 
também um conjunto de atividades e 
diversões programadas e pensadas para 
os mais pequenos.

As Piscinas da Fraga 
abriram novamente as 
suas portas, ainda com as 

obras de reconstrução em curso, 
decorrente da candidatura ao 
Fundo Social Europeu para repo-
sição das infraestruturas muni-
cipais afetadas pelo incêndio de 

Época balnear nas Piscinas da Fraga
outubro de 2017. A intervenção 
reconfigurará o bar de apoio, 
dotando-o também de serviço 
de restauração, aumentando não 
só o número de lugares disponí-
veis, mas também o conforto aos 
utentes, ao mesmo tempo que 
pode permitir a abertura durante 

todo o ano. Mesmo com as obras 
de recuperação a decorrer em 
simultâneo com o funcionamento 
do Complexo, foram asseguradas 
todas as condições de segurança 
para que os utentes possam uti-
lizar as piscinas e desfrutarem de 
momentos de lazer em família.
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CULTURA / ECONOMIA

Dois restaurantes poiarenses, 
“Estrela da Mó” e “A Grelha” 
foram distinguidos pelo 
“Programa Seleção Gastro-
nomia e Vinhos de Coim-

bra”, iniciativa da Associação da Hotela-
ria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP), em parceria com a Turismo do 
Centro de Portugal e a Comunidade Inter-
municipal da Região de Coimbra (CIM-RC) 
que distingue os melhores restaurantes 
nos 19 concelhos desta região.
«Os estabelecimentos que recebem esta 
distinção são aqueles cujo serviço e desem-
penho cumprem os critérios de qualidade 
verificados pelas equipas auditoras, no 
domínio gastronómico, técnico e de ser-
viço», refere o regulamento da iniciativa, 
e que é motivo de grande satisfação para 
o Município, que se  orgulha de ter dois 
restaurantes com esta distinção.
Os prémios atribuídos aos restaurantes 
poiarenses são certamente o reflexo do ex-
celente trabalho desenvolvido na promo-
ção da gastronomia da região que, aliado 
à excelência das instalações e dos serviços 
prestados, têm permitido que a restau-
ração poiarense tenha vindo a granjear 
cada vez mais prestígio e prémios nas mais 
diversas áreas.
Refira-se que este Programa Seleção Gas-
tronomia e Vinhos Coimbra, promovido 
pela AHRESP, foi criado com o propósito 
de potenciar a afirmação do património 
gastronómico português como produto 
turístico, convertendo-o num elemento 
diferenciador e transformando-o num ver-
dadeiro produto estratégico e competitivo 
para as empresas e para a região.
Na cerimónia de atribuição dos prémios 
foi entregue a cada estabelecimento a 
respetiva placa de divulgação, que será 
colocada no exterior em local visível, e o 
respetivo diploma, a colocar no interior do 
estabelecimento.
A cerimónia, que decorreu no Convento 
de São Francisco, em Coimbra, foi presidi-

“Estrela da Mó” e “A Grelha” 
integram lote dos melhores 
restaurantes da região

DISTINÇÃO

da pela Secretária de Estado do Turismo, 
Ana Mendes Godinho, contando ainda 
com a presença do presidente da Turismo 
do Centro de Portugal, responsáveis da 

AHRESP, presidentes e vereadores das 19 
câmaras municipais envolvidas e ainda o 
diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra, Paulo Vaz.

RESTAURANTE “A GRELHA”

RESTAURANTE “ESTRELA DA MÓ”

A Biblioteca Municipal 
de Vila Nova de Poiares 
está a disponibilizar, 
desde o início do 
verão, um conjunto 

de 10 pontos de leitura em diversos 
locais públicos, como esplanadas, 
centros de convívio, parques de lazer, 
escolas e outras instituições, a fim de 
promover uma maior aproximação à 
população.
As primeiras impressões são bas-
tante positivas, pelo que a iniciativa 
se prolongará ao longo do ano. A 
disponibilização é feita pelos diver-
sos locais públicos, em esquema de 
rotatividade, a fim de possibilitar a 
abrangência do maior número de 
público possível, um pouco por todo 
o concelho.
Tendo em conta que as novas tec-
nologias são cada vez mais atrac-
tivas para o público mais jovem, é 
importante não descurar a impor-
tância da leitura dos livros, pelo que 
o objectivo desta iniciativa é levar 
os livros às pessoas, numa lógica de 
maior aproximação às populações, 
promovendo e incentivando o gosto 
pela leitura.
É necessário ter bem presente a 
importância da leitura no enrique-
cimento pessoal e cultural, mas 
sobretudo na capacidade de adquirir 
sentido crítico sobre a forma como se 
olha e interpreta a realidade envol-
vente.
O Município de Vila Nova de Poiares, 
através da Biblioteca Municipal, em 
parceria com o Agrupamento de 
Escolas e também com as diferentes 
associações e colectividades do con-
celho, tem promovido um conjunto 
alargado de iniciativas que têm pro-
porcionado uma maior divulgação 
literária junto da população.

‘Biblioteca 
fora de portas’ 
leva livros 
aos espaços 
públicos

LEITURA



17boletim municipal de Vila Nova de Poiares # 1923 de agosto de 2019

SOCIEDADE

OO Município de Vila Nova 
de Poiares e a Força Aérea 
Portuguesa (FAP) prestaram 
mais uma justa e sentida 
homenagem aos oito pilo-

tos aviadores que há 64 anos perderam a 
vida na Serra do Carvalho, por ocasião dos 
festejos do Dia da Aviação.
As cerimónias iniciaram nos Paços do Con-
celho, com a receção ao Sr. Chefe de Esta-
do-Maior da Força Aérea, general Joaquim 
Borrego, onde numa sessão solene simples, 
mas carregada de significado, o presi-
dente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, lembrou a importância desta 
homenagem como «uma forma de manter 
viva a memória histórica das instituições 
que cada um de nós representa, e quem 
não respeita a sua história, não se respeita 
a si próprio».
Deixou ainda um agradecimento à As-
sociação de especialistas da Força Aérea, 
entidade que, em articulação com a FAP e a 
Câmara Municipal, tem tido a responsabi-
lidade de ano após anos, apoiar a orga-
nização destas celebrações envolvendo 
muitos dos seus associados, referenciando 
em particular a memória «do nosso amigo 
José Andrade, mais conhecido por Zeca 
Andrade, responsável pelo núcleo de 
Coimbra da associação de especialistas da 
força aérea», recordando-o como alguém 
que «nos últimos anos, esteve sempre pre-
sente na preparação e organização destas 
cerimónias».
Terminada a sessão solene, foi descerrada 
uma placa alusiva ao acidente no monu-
mento Voo dos Anjos, instalado numa 
rotunda da Avenida Manuel Carvalho 

Poiares evocou memória dos 
pilotos falecidos no Acidente Aéreo 
da Serra do Carvalho

HOMENAGEM

Coelho, por ocasião do 50º aniversário do 
trágico acidente.
A homenagem prosseguiu como habi-
tualmente com a celebração de uma Missa 
Campal de Ação de Graças e Sufrágio 
pelos Mortos da Força Aérea, no local do 
acidente, na Serra do Carvalho, junto da 
capela em honra de Nossa Senhora do Ar, 
erigida pelo município, juntamente com 
um cruzeiro, para perpetuar a memória 
dos pilotos que faleceram nesse acidente 
que ainda permanece como sendo o mais 
trágico da Força Aérea Portuguesa.
Como já é hábito, foram várias as centenas 
de pessoas, locais e também de outros 
concelhos, que se juntaram a estas ceri-
mónias, que contaram com a deposição 
de algumas coroas de flores no monumen-
to existente no local completando esta 
homenagem, onde se procura manter viva 
a memória histórica do acidente ocorrido 
naquela serra. 
Entre as várias centenas de pessoas, esta-
vam também alguns familiares diretos dos 
aviadores que pereceram neste acidente, 

que sempre fazem questão de estar presen-
tes neste acto de homenagem.
Recorde-se que o trágico acidente acon-
teceu 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.
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EDUCAÇÃO  |  CULTURA

Aegunda edição do 
Festival do Petisco 
da freguesia da 
Arrifana superou as 
melhores expecta-

tivas, ultrapassando os níveis de 
êxito da primeira edição.
A iniciativa, organizada pela 
Junta de Freguesia de Arrifana 
com o apoio do Município de 
Vila Nova de Poiares, decorreu no 
Pavilhão Eduardo Campos, em 
Santa Maria, juntando as diversas 
associações e coletividades da 
freguesia, nomeadamente Centro 
de Convívio do Carvalho, Centro 
de Convívio do Soutelo, Comissão 
de Festas do Sobreiro, Comissão 
de Festas de Louredo, Comissão 
de Festas de Santa Maria, Rancho 
Folclórico do Centro de Convívio 
do Carvalho, Poyares Rotações, 

II edição do Festival do 
Petisco superou expetativas

FESTA DAS ASSOCIAÇÕES

Grupo Motard de Poiares e Comis-
são de Festas de Algaça.
A animação foi também um fator 
de grande atração com a presença 
de vários grupos musicais, desde 
o grupo de concertinas do Carva-
lho, o Grupo de Cavaquinhos da 
Rebordosa, o Grupo de Música 
Portuguesa “Sons da Serra” do 
Centro de Convívio do Carvalho, 
que animaram a tarde de sábado, 
culminando com o baile com o 
conjunto KM2.
No domingo, a animação também 
foi uma constante, com a presen-
ça do Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Vilarinho do Bairro 
(Anadia), do Grupo Saltimban-
cos (sobral de Ceira), do Grupo 
Cordas Castiças (S.Frutuoso), 
Rafael Nunes com a sua atuação 
de acordeão, a Vitis Tuna- Tuna 

Mista da Escola Superior Agrária 
de Coimbra e ainda a recriação 
“Tempos Vividos Quase Esqueci-
dos”, realizada em parceria entre 
o Rancho Folclórico do Centro de 
Convívio do Carvalho, o Gru-
po Folclórico e Etnográfico do 
Município de Vila Nova de Poiares 
e a CTEP – Companhia de Teatro 
Experimental de Poiares.
Além da música houve ainda lu-
gar a um momento cultural com 
uma apresentação de um escritor 
poiarense, Paulo Sena.
Para o Município, é extremamen-
te importante mostrar a vitalida-
de das associações e coletividades 
locais, que com o seu trabalho 
e dedicação, contribuem para a 
crescente dinâmica que as fre-
guesias, de uma forma geral, têm 
vindo a demonstrar.

O Município de 
Vila Nova de 
Poiares promo-
veu mais uma 
vez o Curso de 

Língua Portuguesa, uma inicia-
tiva dirigida a toda a comuni-
dade estrangeira residente no 
Concelho e que este ano reuniu 
cerca de meia centena de parti-
cipantes.
Face à crescente procura desta 
valência, o Município decidiu 
alargar o curso e, ao invés de 
um mês, estendeu as aulas ao 
longo do ano letivo, proporcio-
nando aos ‘alunos’ de diversas 
nacionalidades as melhores 
condições para uma aprendi-
zagem e aperfeiçoamento da 
língua.
No final do curso, a maioria dos 
participantes reuniu-se num 
almoço convívio onde foram 
distribuídos os respetivos certi-
ficados de participação, onde o 
Município esteve representado 
pela vereadora Lara Henriques 

Curso de 
Português para a 
comunidade 
estrangeira em 
Poiares

INCLUSÃO

de Oliveira.
Para o Município, esta iniciativa 
é uma forma eficaz de eliminar 
as barreiras linguísticas à vasta 
comunidade estrangeira que 
reside em Vila Nova de Poiares, 
ao mesmo tempo que lhes pro-
porciona uma melhor inserção 
e sentimento de inclusão na 
comunidade que escolheram 
para residir.
Recorde-se que Vila Nova de 
Poiares tem vindo a registar um 
crescente número de residentes 
de nacionalidade estrangeira, 
e tendo em linha de conta que 
a língua constitui a principal 
barreira a essa inclusão, o 
Município tem apostado nesta 
atividade que se tem mostrado 
como uma resposta eficaz, pro-
movendo o exercício pleno de 
cidadania a todos os munícipes 
que, mesmo não sendo naturais 
do Concelho nem possuírem 
nacionalidade Portuguesa, op-
taram por Vila Nova de Poiares 
para o seu local de residência.
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Osagrado e profano 
voltaram a unir-se 
em mais uma 
edição das Festas 
em honra de Nossa 

Senhora das Necessidades em Vila 
Nova de Poiares, aliando a devo-
ção religiosa à animação musical 
e tradionais tasquinhas.
Romana, Adriana Lua e Iran Costa 
foram os cabeças de cartaz, a que 
se juntam o Grupo AF, Banda 
Wave, Banda Larga e Banda KM2, 
ao longo dos 4 dias de festa 
atraindo milhares de pessoas ao 
concelho, em particular os muitos 
poiarenses emigrados e que 
regressam nesta altura até à sua 
terra natal.
A grande novidade deste ano foi 
ter mais um dia de festas, dado 
que foi decidido pela organiza-
ção, a cargo da Irmandade de 
Nossa Senhora das Necessidades, 
acrescentar a sexta-feira aos feste-
jos, que habitualmente iniciavam 
ao sábado.
Como é hábito, e para além das 
habituais celebrações eucarísti-
cas, o lado religioso é marcado 
pela Missa Solene com Homilia, 
seguida de procissão com a ima-
gem da Senhora das Necessida-

Poiares venera 
Nossa Senhora 
das Necessidades

FESTAS DO CONCELHO

des, que sai da Capela e percorre 
as principais artérias da Vila no 
domingo da festa, integrando 
as representações das igrejas e 
capelas do Concelho, Filarmónica 
Fraternidade Poiarense, Filar-
mónica Varzeense, o Corpo dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, que fará a Guar-
da de Honra, e o Agrupamento 711 
de Escuteiros, secundados pelos 
muitos fieis que fazem questão de 
participar na procissão.
As Festas em Honra de Nossa 
Senhora das Necessidades manti-
veram a tradição de entrada livre, 
proporcionando aos visitantes 
diversos motivos de atração, no-
meadamente tasquinhas, bares, 
pão com chouriço e farturas, pista 
de carrinhos de choque e a tradi-
cional quermesse.
Apesar da orgnização estar a 
cargo da Irmandade de Nossa Se-
nhora das Necessidades, as festas 
contaram, como habitualmente, 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares que 
desde sempre se associou a este 
evento de referência do concelho 
e que assume um importante 
papel na comunidade poiarense 
de aquém e além-fronteiras.

ROMARIA
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O campo de jogos da 
escola EB 2,3/S. Dr. 
Daniel de Matos 
em Vila Nova de 
Poiares foi dotado 

de um pavimento novo no âmbi-
to da conclusão da intervenção 
realizada pelo município, ao 
abrigo do Orçamento Participati-
vo Jovem (OPJ). 
Recorde-se que esta foi a pro-
posta vencedora da vertente 
jovem da 1ª edição do orçamento 

Campo de jogos 
da EB 2,3/S Dr. 
Daniel de Matos 
com novo 
pavimento

JUVENTUDE

participativo e que teve alguns 
atrasos na concretização fruto da 
necessidade de reformulação do 
projeto de intervenção já em fase 
de execução da proposta.
«Finalmente concluímos a 
execução e não podíamos estar 
mais satisfeitos com o resulta-
do, porque em ultima análise 
estamos a cumprir a vontade dos 
poiarenses, em especial dos mais 
jovens, que em sede da votação 
do Orçamento Participativo 

Jovem expressaram claramente a 
vontade de concretização deste 
investimento», referiu o Presi-
dente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques.
Apesar de ser um espaço sob a 
tutela do Ministério da Educação, 
a necessidade de intervenção era 

mais do evidente e, consultada 
a DGESTE (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), a 
mesma não se opôs à concretiza-
ção da obra pelo Município, que 
assim pôde dar cumprimento à 
execução da proposta vencedora 
do OPJ.

O Orçamento Participativo em 
Vila Nova de Poiares conta com 
duas vertentes, o Orçamento 
Participativo Geral (OPG) e o 
Orçamento Participativo Jovem 
(OPJ), cada um com um mon-
tante máximo elegível de 25 mil 
euros.

Resultados do Orçamento 
Participativo 2019 são 
revelados em setembro

CIDADANIA

O   Orçamento Par-
ticipativo de Vila 
Nova de Poiares 
foi novamente 
submetido ao 

sufrágio da população e que, 
assim, se pôde pronunciar sobre 
os projetos e ideias que pretende 
ver concretizadas no seu conce-
lho. Os moldes foram idênticos 
às edições anteriores, com divi-
são em duas vertentes, o Orça-

mento Participativo Jovem (OPJ) 
e o Orçamento Participativo 
Geral (OPG), com um montante 
atribuído de 25 mil euros a cada 
um, perfazendo um valor global 
de 50 mil euros.
Depois de decorrido o prazo de 
apresentação de propostas e das 
mesmas terem sido devidamente 
analisadas e estudadas pela Co-
missão de Análise Técnica, foram 
admitidas quatro propostas, três 

para o OPG e uma para o OPJ, a 
saber:
Orçamento Participativo Geral 
• Proposta 1 – “Aquisição de Via-
tura Ligeira Adaptada a Pessoas 
com Mobilidade Reduzida” - Va-
lor: 24.950,00 (vinte quatro mil 
novecentos e cinquenta euros) – 
Proponente: Irmandade de Nossa 
Senhora das Necessidades.
• Proposta 2 – “Aquisição de Veí-
culo com Plataforma Elevatória” 

- Valor: 24.500,00 (vinte e quatro 
mil e quinhentos euros) – Propo-
nente: Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Poiares.
• Proposta 3 – “Embelezar a 
Nossa Vila, Atrair Pessoas para o 
Comércio Tradicional” – Valor: 
25.000,00 (vinte e cinco mil 
euros) – Proponente: Ana Regina 
Dias Lima Fernandes Martins.
Orçamento Participativo Jovem 
• Proposta 1 – “Campo de Treino 
para Escolinha de Infantes e 
Equipa Cinotécnica dos Bombei-
ros Voluntários de Vila Nova de 
Poiares” - Valor: 24.984,70 (vinte 
e quatro mil, novcentos e oitenta 
e quatro euros e setenta cênti-
mos) – Proponente: Ruben Filipe 
Rosa Lopes.
Recorde-se que, nos termos do 
regulamento, todos os cidadãos 
terão direito a quatro votos, 
sendo distribuídos da seguin-

te forma: Cada munícipe na 
faixa etária de 16 a 35 anos pode 
colocar três votos em propostas 
do OPJ e um voto em propostas 
do OPG; e, cada munícipe na 
faixa etária acima dos 35 anos 
pode apresentar um voto em 
propostas do OPJ e três votos em 
propostas do OPG.
Face à necessidade de garantir 
um processo justo e transparente 
o Executivo decidiu, à semelhan-
ça dos anos anteriores, avançar 
para uma votação apenas em 
sistema presencial, dado que as 
soluções digitais alternativas não 
oferecem garantias de completa 
imparcialidade, podendo facil-
mente comprometer a transpa-
rência e rigor do processo.
A fase de votação decorreu até 
final do mês de julho, estando 
previsto que o ato de abertura 
das urnas e divulgação do vence-
dor ocorra no mês de setembro.

SOCIEDADE
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O Centro da vila foi o local 
escolhido para a realização 
da VI  Recriação do Mercado 
Antigo, organizado pela 
Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares e pelo seu Grupo Folclóri-
co e Etnográfico.
A grande novidade foi precisamente a lo-
calização do evento, mudando da Alameda 
de Santo André para o Centro da Vila, 
numa tentativa de trazer mais dinâmica 
e animação ao centro histórico, criando 
também mais envolvimento com o comér-
cio tradicional.
Ao longo de todo o fim-de-semana em que 
se realizou, Poiares ‘recuou’ no tempo e 
trouxe de novo os costumes e tradições das 
gerações mais antigas, com a recriação dos 
habituais mercados de ‘feira’, respeitando 
o rigor histórico, promovendo a demons-
tração e negócio de produtos enquadrados 
nos ofícios de ‘então’ agricultor, artesão, 
artificies, mercador e os taberneiros (re-

Poiares reviveu 
tempos passados 
com a IV recriação 
do Mercado Antigo

TRADIÇÕES

criados nas tasquinhas gastronómicas).
Além de caráter permanente, houve tam-
bém lugar a algumas recriações específi-
cas, nomeadamente os “Tempos vividos 
quase esquecidos”, atuação assim designa-
da e levada a cabo pela CTEP – Companhia 
de Teatro Experimental de Poiares, com a 
participação dos elementos dos Ranchos 
Folclóricos do Município de Vila Nova de 
Poiares e do Centro de Convívio do Carva-
lho, a par ainda de uma recriação de “Anos 
20” e ainda um desfile equestre pela Escola 
de Equitação de Vila Nova de Poiares.
À noite, e porque o evento decorre em 

pleno mês dos santos populares, hou lugar 
a um desfile de Marchas Populares, com a 
participação de marchas convidadas, no-
meadamente as marchas de Vilamar (Cer-
nache), Brasfemes (Coimbra), Freguesia 
de Eiras (Coimbra) e a marcha da Cheira 
- Mocidade Futebol Clube (Penacova).
A recriação do Mercado Antigo contou 
ainda com a realização do XXIII Festival 
de Folclore, onde para além do grupo 
anfitrião – o Grupo Folclórico e Etnográ-
fico do Município de Vila Nova de Poiares 
– participaram vários agrupamentos de 
diversos pontos do país, nomeadamente 

o Rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Recarei (Paredes), Rancho Folclórico Rosas 
de Calvete (Figueira da Foz) e o Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Zagalho e Vale 
do Conde(Penacova).
O balanço deste Mercado Antigo é extre-
mamente positivo, representando uma 
iniciativa que tem tido excelente adesão 
da comunidade, que se envolve e participa 
nas atividades organizadas, contribuindo 
ao mesmo tempo para a promoção da his-
tória, cultura e tradições orais de outrora e 
mantendo bem viva a identidade cultural 
de Poiares e dos Poiarenses.

CULTURA
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A escadaria do Mo-
numento ao Cristo, 
junto ao edifício 
da Câmara Munici-
pal, foi o palco da 

“III Noite de Gil Vicente”, numa 
organização do Município de 
Vila Nova de Poiares, em parce-
ria com a Companhia de Teatro 
Experimental de Poiares (CTEP) e 
o Quarteto de Jazz Nuno Rodri-
gues.
O espaço encheu por completo 
para assistir, primeiro à apresen-
tação do exercício final das aulas 
de teatro – classe adolescentes 
e adultos - com a adaptação de 
um auto de Gil Vicente, e logo a 

III Noite de Gil 
Vicente encheu de 
luz e cor Escadaria 
do Monumento 
ao Cristo

ESPETÁCULO

OMunicípio de Vila 
Nova de Poiares, 
em parceria com 
as quatro juntas 
de freguesia do 

concelho e a Companhia de 
Teatro Experimental de Poiares 
(CTEP), organizou mais uma edi-
ção da iniciativa “Ciclo de Noites 
de Verão”, que decorreu ao longo 
de todo o verão até setembro.

Ciclo Noites de Verão regressou às aldeias de 
Poiares

CINEMA, TEATRO E POESIA

A iniciativa incluiu sessões de 
cinema, teatro e poesia, tendo 
como objetivo levar a cultura 
aos ‘quatro cantos’ do conce-
lho, privilegiando as áreas mais 
afastadas do centro, decorrendo 
sempre ao fim-de-semana, à 
noite, ao ar livre nos diversos 
largos de capela, revisitando as 
tradições antigas dos territórios 
mais rurais, em que as pessoas 
se juntavam ao serão na rua para 
conviverem e confraternizarem.
As atividades foram essencial-

seguir, um concerto pelo Nuno 
Rodrigues Quarteto de Jazz.
Esta III Noite de Gil Vicente está 
integrada no Ciclo Noites de 
Verão, cartaz cultural promovido 
pelo Município, CTEP e as quatro 
juntas de freguesia, que pretende 
levar o cinema, o teatro e a poesia 
aos ‘quatro cantos’ do Concelho.
Para o Município, o trabalho 
apresentado é digno das maiores 
salas de teatro e reflete bem o 
empenho desta companhia de 
teatro que, a par da formação, 
tanto tem contribuído para a 
crescente dinamização cultu-
ral que se tem constatado no 
concelho, a que o público tanto 

tem aderido, como demonstra a 
grande plateia que encheu por 
completo a escadaria do Monu-
mento ao Cristo para assistir a 
este espetáculo.

Iniciativa que relembra a im-
portância 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 con-
cretização deste objetivo.

mente direccionadas para um 
público mais sénior, com dificul-
dade de se deslocarem ao centro 
do concelho, onde habitualmen-
te decorrem as atividades cultu-
rais, pelo que a aposta foi levar 
a cultura até às pessoas, promo-
vendo exclusivamente autores 
portugueses, nas diferentes artes, 
eliminando desta forma também 
qualquer barreira ou dificuldade 
de perceção dos conteúdos.
A iniciativa teve ainda o caráter 
de apoio psicossocial na medi-

da em que se inclui no esforço 
de recuperar o ânimo e dar um 
pouco mais de alegria às popu-
lações que estão mais longe do 
centro da vila e acabam por não 
terem tanto acesso às iniciativas 
culturais.
O objetivo desta atividade «foi, 
por isso, alargar o leque de 
atividades culturais também às 
outras localidades do concelho, 
e não ficar só pelo centro da vila, 
numa ótica de descentralização e 
política de proximidade que te-

mos vindo a implementar desde 
que tomámos posse», referiu o 
Presidente da Câmara Municipal. 
Esta é também uma aposta do 
Município na dinamização e re-
forço da política cultural que tem 
vindo a ser implementada desde 
o início do primeiro mandato, e 
que tem resultado num cresci-
mento exponencial de iniciativas 
e atividades, que são organizadas 
praticamente todos os fins-de-se-
manas, demonstrando a vitalida-
de do associativismo concelhio.

CULTURA
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OO Treino de Guarda-Redes 
de Futebol esteve em ‘estu-
do’ e em destaque ao longo 
do fim-de-semana em Poia-
res, na quarta edição desta 

iniciativa inovadora que alia a componen-
te teórica à prática, com algumas técnicas 
a serem demonstradas por diversas caras 
bem conhecidas do ‘mundo da bola’, e 
alguns nomes do futebol internacional.
A conferência, com uma componente 
de formação acreditada pelo IPDJ para a 
renovação das cédulas de treinador com 
4.4 unidades de crédito, permitiu aos 
cerca de trezentos inscritos participar nos 
diversos painéis, moderados por nomes 
conceituados nesta matéria, como Pedro 
Pereira (Futebol Clube do Porto); Javier 
Ruiz (Ex. Eupen - Bélgica); Daniel Correia 
(Ex: Sporting Clube de Portugal); Ricardo 
Pereira (ex: Legia de Varsóvia, Polónia); 
Nuno Santos (Lille Olympique Sporting 
Club - França) Jorge Vital (Sporting Clube 
de Braga); Rui Barbosa (Wolverhampton 
Wanderers FC - Inglaterra); Vitor Pereira 
(Boavista Futebol Clube); Pedro Taborda 

Guarda-redes 
e treinadores 
de renome 
em Poiares

(Moreirense Futebol Clube), João Garcia 
- (Grupo Desportivo Estoril Praia), Dr. 
Jorge Silvério (Psicólogo Desportivo), João 
Ribeiro (Sporting Clube de Braga), Luís 
Rodrigues (Escola de guarda-redes Luís 
Rodrigues), Nuno Cerdeira (Futebol Clube 
do Porto B), Nuno Ventura (Observador 
e Analista), Ricardo Silva (Futebol Clube 
Famalicão) e os guarda-redes Eduardo 
Carvalho (guarda-redes profissional do 
Stichting Betaald Voetbal Vitesse - Ho-
landa), Helton Arruda (ex: guarda-redes 
profissional do Futebol Clube do Porto) e 
as guarda-redes internacionais femininas 
e campeãs nacionais Rute Costa e Bárbara 
Marques (Sporting Clube de Braga).
O encontro arrancou com os Workshops 
“Observação e Análise de guarda-redes”,  
“Modelo de treino para guarda redes 
seniores” e ”O perfil de líder do guarda-re-
des”, mas ao longo dos 3 dias muitos foram 
os aspetos em estudo, desde temas como 
“A especificidade do trabalho físico do 
Guarda-redes e do treinador de guarda-re-

des (Prevenção e recuperação de lesões)”; 
“Velocidade específica”; “Treinar a jogar 
- jogabilidade no treino de GR”; “Treino 
de Guarda-Redes: feminino e masculino, 
que diferenças?”; “Treino psicológico dos 
Guarda-redes”; “Distribuição e controlo 
de profundidade” e também “Conceito de 
bola coberta e/ou descoberta e a complexi-
dade da acção do guarda-redes”.
O grande caráter diferenciador deste even-
to consiste na articulação entre a compo-
nente teórica e a demonstração no campo 
da aplicação prática dos conhecimentos, 
permitindo, desta forma, uma aquisição de 
competências integrada e mais completa.
Para o Município, trata-se de apostar e pro-
mover a prática do desporto e do futebol, 
mas de uma forma educativa e pedagógica, 
com enfoque na vertente de formação, per-
mitindo uma aprendizagem e um contacto 
mais próximo com profissionais de alta 
competição. 
Refira-se que esta Conferência “Treino de 
Guarda-Redes de Futebol” é novamente 

organizada pelo Município, em parceria 
com Ricardo Rebelo Gonçalves, treinador 
de Guarda-redes do Anadia Futebol Clube, 
ex-treinador de Guarda-redes dos escalões 
de formação da Associação Académica 
de Coimbra - OAF e com o Vítor Nobre 
Salgueiro, treinador de guarda-redes e 
ex-atleta da Associação Desportiva de 
Poiares.
A iniciativa conta ainda com os apoios da 
Coimbra Business School ISCAC; 4keeper; 
Ágata Joalharias; Vítor Silva; Restaurante 
e Residencial Dona Elvira; Casa de Campo 
de Soutelo; Keeper Stuff; DSMEI; Palácio 
da Lousã Boutique Hotel;  CASA da EIRA 
- Turismo Rural - Lousã; Restaurante e 
Residencial Dom Dinis; Escola de Guarda 
Redes Armando Marques; MAFE; ÚLTIMA 
BARREIRA; Associação Desportiva de Poia-
res; SONHOTOC; Associação de Futebol 
de Coimbra; Mundial FM; Jornal Record; 
Comarca de Arganil; HO Soccer Portugal; 
Insanity Gloves Co; RINAT; POKER; Brumi 
Gk.

Ginásio Muncipal foi ampliado

INVESTIMENTO

OMunicípio de Vila Nova 
de Poiares inaugurou 
uma nova sala no ginásio 

municipal, ampliando assim o 
espaço disponível para a pática da 
atividade física.
Refira-se que o espaço do ginásio 
municipal está concessionado à 
entidade Healty Fitness e dispõe 

de um conjunto de equipamentos 
e valências, que compreendem 
modalidades como Pilates, Pump, 
Step, Fit Kids, Fit Senior, entre 
outras.
A atividade física e a prática 
desportiva estão na moda e as 
pessoas procuram cada vez mais 
adotar estilos de vida saudáveis, 

pelo que a intervenção decorreu 
da necessidade de dotação do 
ginásio com um espaço para a 
prática da modalidade de “indoor 
cycling”, de forma a alargar o 
leque de valências e equipamen-
tos disponíveis e responder às 
necessidades que vinham sendo 
manifestadas pelos utentes.

DESPORTO

CONFERÊNCIA
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Ao longo de três dias, todas as 
atenções do mundo automó-
vel estiveram centradas em 
Vila Nova de Poiares, onde 
decorreu a quinta edição 

do Poyares Rotações Motorshow, e que 
este ano foi ‘apadrinhada’ por caras bem 
conhecidas do desporto motorizado, como 
Manuel Gião, Pedro Couceiro e Adruzilo 
Lopes, a quem coube a inauguração do 
evento.
O certame decorreu na Alameda Santo 
André e, a exemplo das outras edições, re-
cebeu viaturas clássicas, super desportivos 
e de competição, incluindo algumas motos 
clássicas, para além de vários de stands 
dedicados à ‘fileira automóvel’, sobretudo 
com acessórios e peças auto.
A grande novidade deste ano da organi-
zação centrou-se na organização de uma 
série de atividades paralelas ao habitual 
motorshow, com especial destaque para a 
sessão de drift, realizada por Carlos Pache-
co na tarde de sábado.
No domingo outro dos pontos altos foi 
o regresso das perícias automóveis a Vila 
Nova de Poiares, com a realização de uma 

Poyares Rotações 
centrou atenções do 
mundo automóvel

MOTORSHOW

prova a contar para o Troféu Nacional 
de Perícias.Ainda no domingo teve lugar 
também uma atividade noturna preparada 
pela comunidade Jeep Portugal.
No terceiro e último dia, os grandes prota-
gonistas foram os visitantes, que tiveram a 
oportunidade de experienciarem o lugar 
de navegador, em sessões de co-drivers, 
numa pista construída para o efeito.
Esta é mais uma evidência de que este 
evento está a afirmar-se cada vez mais 
como uma referência na região e no país, 
reforçando as tradições de Vila Nova de 
Poiares no mundo autmóvel, não só na 
vertente desportiva, como também no 
setor empresarial, onde a fileira automóvel 
tem grande implantação e potencial de 
crescimento.
A grande afluência e forte adesão do 
público demonstra bem o prestígio e 
qualidade que este certame tem granjea-
do, edição após edição, e o sucesso deste 
Poyares Rotações Motorshow permite-nos 
afirmar que é já um evento incontornável 
e de presença obrigatória para os aficiona-
dos do desporto motorizado e do mundo 
automóvel em geral.

O Kartódromo de Vila 
Nova de Poiares foi o 
palco escolhido para a 
9ª edição do “Encontro 
de Estrelas”, que reuniu 

alguns dos maiores nomes da competi-
ção automóvel nacional, num reencon-
tro de grandes adversários e amigos que 
fizeram a história do Karting Nacional 
nos anos 70 e 80.
O evento que contou com o ‘aval’ da 
FPAK-Federação Portuguesa de Automo-
bilismo de Karting, ganhou ainda mais 
relevância com a presença de pilotos 
como Pedro Matos Chaves, Manuel Gião, 
Pedro Couceiro, Diogo Castro Santos, 
Nuno Batista ou José Viana, nomes bem 
conhecidos do automobilismo nacional 
que fizeram questão de participar neste 
econtro, organizado com a parceria do 
Município de Vila Nova de Poiares, do 
Kartódromo e Poyares Rotações, a par 
de outras entidades e sponsors como o 
Turismo do Centro, Alves Bandeira, Mur-

Kartódromo de 
Poiares recebeu 9º 
Encontro de Estrelas

KARTING

ganheira, Red Bull, Europcar e Copigés.

Diversão e competição
Apesar de ser um encontro de históricos 
adversários e amigos do mundo auto-
móvel, a vertente competitiva também 
esteve bem presente, com a corrida a ser 
disputada em diversas ‘mangas’, acaban-
do com Manuel Gião em primeiro lugar.
No evento e entrega de prémios esteve 
o Presidente da Câmara Municipal, que 
fez questão de agradecer a presença 
de «tantos e tão conhecidos pilotos e 
amigos que, com o seu prestígio con-
tribuiram para afirmar ainda mais Vila 
Nova de Poiares no desporto automóvel 
e demonstrando que o concelho tem 
boas infraestruturas para a prática desta 
e de outras modalidades do desporto 
motorizado», sublinhando a este nível, 
«as excelentes condições do Kartódro-
mo, um equipamento único na região e 
com características excecionais para este 
tipo de provas».

DESPORTO
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Equipa da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE  POIARES

1º Lugar RED EAGLE CERNACHE

O Estádio Municipal Rui Ma-
nuel Lima, em Vila Nova de 
Poiares, foi o palco para a 4ª 
edição do Torneio Rony Lo-
pes, dirigido ao escalão de 

sub 11. No total foram oito as equipas que 
estiveram em competição, num dia em 
que a principal surpresa foi o anúncio da 
constituição da primeira Escola de Futebol 
com o nome do internacional português.
Trata-se de um sonho antigo de Rony 
Lopes que, desde sempre, quis desenvolver 
um projeto nesta área, «e cujo principal 
objetivo é formar não só atletas, mas 
também aqueles que serão os homens de 
amanhã. Queremos que todas as crianças 
possam usufruir desta paixão que é o 
futebol, mas sem esquecer a sua formação 
escolar e cívica», referiu o próprio Rony 
Lopes.
Para o internacional português, esta é tam-

Rony Lopes lançou em 
Poiares a sua primeira 
Escola de Futebol

FORMAÇÃO

bém uma forma de retribuição à terra que 
o viu ‘nascer’ para a modalidade, Vila Nova 
de Poiares, assim como para o clube em 
que deu os primeiros ‘toques’, a Associação 
Desportiva de Poiares, instituição parceira 
da Escola de Futebol Rony Lopes.
Para o Município, esta é uma ‘boa notícia’ 
já que vai contribuir para o desenvolvi-
mento do desporto no nosso Concelho, 
mas, também porque revela uma faceta 
humanista e solidária do Rony, um atleta 
de eleição, que com a humildade que o ca-
racteriza está sempre pronto para ajudar.

Resultados deportivos
1º lugar - Red Eagle de Cernache
2o lugar - C.F. Marialvas
3o lugar - Os Pestinhas/C D Tondela
4o lugar - AD Poiares
5o lugar - Naval 1893
6o lugar - C. D. Lousanense

7o lugar - Esperança A. C.
8o lugar - Mortágua F. C.
Melhor Guarda redes - Valentim Lemos - 
C.F. Os Marialvas

Melhor marcador - Amaro - Red Eagle 
Cernache
Melhor jogador - Bruno Alvarinhas - Red 
Eagle Cernache

DESPORTO
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AAssociação Desportiva de 
Poiares e a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares, 
pela voz dos seus presidentes 
Luís Almeida Santos e João 

Miguel Henriques respetivamente, vem 
manifestar a sua indignação e o maior 
repúdio perante a mais recente decisão da 
Associação de Futebol de Coimbra, funda-
mentada no parecer do seu Conselho de 
Justiça, em convidar a AAC/SF para ocupar 
a vaga do Sourense na Divisão de Hon-
ra da AFC 2019/2020. Tal decisão carece 
claramente de fundamentação jurídica e 
desportiva e lesa de forma grave os interes-
ses e os direitos da Associação Desportiva 
de Poiares, do Concelho de Vila Nova de 
Poiares, e de todos os Poiarenses.
Para o Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henri-
ques, «esta decisão é claramente uma mera 
interpretação casuística do Regulamento, 
feita ao sabor da conveniência, sem ter em 
consideração o respeito pela história de to-
das as instituições envolvidas, pelo que só 
pode ser uma piada de muito mau gosto».
Basta lembrar que já ocorreram situações 
semelhantes no passado. Recuemos apenas 
dois anos, onde perante uma situação em 

Decisão da Associação 
de Futebol de Coimbra 
indigna Poiarenses

POSIÇÃO

tudo igual, e a decisão da Associação de 
Futebol de Coimbra foi completamente 
oposta. Aliás – curiosamente -, envolveu 
também a Associação Desportiva de 
Poiares que, à época, era a primeira equipa 
da Divisão de Honra a descer e, perante o 
surgimento de uma vaga, foi, ainda assim, 
relegada para a divisão inferior, sendo 
repescada uma equipa desse escalão.
Ora, havendo lacunas no Regulamento, 
conforme refere o parecer da CJ da AFC, 
não deveria ser feita jurisprudência?!
Tal decisão, a ocorrer, é inequivocamente 
um prejuízo para o Concelho de Vila Nova 
de Poiares, para toda a Região e para o 
desporto, manchando irremediavelmente 
a atuação da Associação de Futebol de 
Coimbra.
Nada nos move contra a Secção de Futebol 
da Associação Académica de Coimbra, ins-
tituição que nos merece o maior respeito e 
consideração.
Move-nos a verdade desportiva, move-nos 
a justiça!
Caso se mantenha a mesma decisão, a 
Associação Desportiva de Poiares não 
enjeitará recorrer a todos os meios despor-
tivos e legais para que a justiça e a verdade 
desportiva seja reposta!

65º ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE POIARES
Por ocasião do 65º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, o Município vem publicamente felicitar a tão nobre instituição do Concelho 
pela celebração desta data tão importante.
Mas, também, deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos os homens 
e mulheres que, todos os dias, se empenham de forma abnegada, cumprindo o lema que 
juraram de vida por vida!
Um muito obrigado!

III PASSEIO DA ASSOCIAÇÃO RODINHAS
A Associação “Os Rodinhas de Portugal” organizou o III Passeio Adaptado em Batec e Bicicle-
ta, levando cerca de 60 pessoas, alguns em cadeira de rodas (vítimas de acidentes de viação) 
até Góis, onde se concentraram milhares de apaixonados por motas.
Pelo caminho passaram em Vila Nova de Poiares, tendo sido recebidos pelo Município, e 
contando com o apoio da Nutriva, Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares e ainda da 
Associação Desportiva de Poiares.

MUNICÍPIO SOLIDÁRIO COM SITUAÇÃO ONCOLÓGICA DE CRIANÇA POIARENSE
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares adquiriu uma tela, pintada em acrílico elaborada 
para angariação de fundos para uma causa social a favor do apoio à família de uma criança 
poiarense com doença oncológica.
A obra em causa foi criada pela solidariedade e apoio de todos os colegas de turma da crian-
ça, assumindo assim um significado ainda mais importante e de grande ligação emocional.

DESPORTO | SOCIEDADE
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Obras
INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela 
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Beneficiação dos arruamentos no Soito, com renovação da rede de abastecimento de água, saneamento básico, e aplicação de tapete betuminoso, 

Construção de passeios na Rua Comendador José Joaquim Ferreira Construção do Canil / Gatil Municipal (Centro de Recolha Animal, 
no âmbito da proposta vencedora do Orçamento Participativo 2018

Parque Infantil do Jardim de Homenagem ao Poiarense: substituição do pavimento, manutenção e reno-
vação dos equipamentos

Apoio à construção do Parque Geriátrico junto à sede da ARSM

ADMINISTRAÇÃO
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Beneficiação da Rua Manuel Leal Júnior, na Vila Construção de aqueduto na ribeira em Além da Ribeira (Moinhos)

Renovação do sistema de iluminação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, com recurso a focos led Aplicação de tapete betuminoso no Caminho do Valeiro, Pinheiro 

Renovação da conduta adutora de abastecimento de água nas 
Medas / Venda Nova, e aplicação de tapete betuminoso.

Beneficiação da Rua F e Rua H da Zona Industrial [1ª fase]

Obras
INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela 
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

ADMINISTRAÇÃO
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Aplicação de tapete betuminoso em arruamentos na Mal PartidaAplicação de tapete betuminoso na rua Cantinho da Tapada

Limpeza / gestão de combustível na faixa de 10 metros ao longa da Estrada Municipal M541, [cruza-
mento de Algaça, Vale Carvalhal e Ribas], no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil

Beneficiação da diversos arruamentos na zona de São Miguel de Poiares

Manutenção e reparação de diversos caminhos florestais em Vila Nova de Poiares, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil

Obras
INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela 
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

ADMINISTRAÇÃO
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DELIBERAÇÕES
31 de outubro de 2018 a 21 de dezembro de 2018

As atas aqui apresentadas, 
em versão resumida, 

podem ser consultadas 
no site do Município em:

www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião eXTRAoRdináRiA de
31 de ouTubRo de 2018

1. Proposta de Mapa de Pessoal para 2019
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, propor à 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 
alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º do mesmo diploma 
legal e do nº 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho – LGTFP, conjugado com o artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado 
pelas Leis n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 
31/de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, a 
aprovação do Mapa de Pessoal para 2019.
2. orçamento e Grandes opções do Plano para 
2019
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho do PSD e quatro votos 
favoráveis do PS, aprovar o Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para 2019.
Mais deliberou submeter os documentos à Assem-
bleia Municipal, para a competente aprovação.
3. Autorização genérica para assunção de compro-
missos plurianuais, para os efeitos previstos na al. 
c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fe-
vereiro, e do artigo 12º do decreto-Lei nº 127/2012, 
de 21 de junho, com as alterações introduzidas 
pelo decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar e 
submeter à Assembleia Municipal proposta para que 
este órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6º da Lei 8/12, de 21 de fevereiro, e 
do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de 
junho, emita autorização prévia genérica favorável à 
assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 
Municipal que:
- Resultem projetos ou ações constantes das Grandes 
Opções do Plano (PPI), legalmente aprovados, e 
de outros encargos não previstos no PPI que não 
excedam o limite de 99.759,58 € (noventa nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta 
oito cêntimos) em cada um dos anos económicos 
seguintes ao da sua contração e o prazo de execução 
de três anos.
- Resultem de reprogramações financeiras decor-
rentes de acordos de pagamentos e alteração ao 
cronograma físico de investimentos.
- Quando o Plano de Liquidação de Pagamentos em 
Atraso, ou subsequentes modificações, gerem encar-
gos plurianuais, conforme dispões o nº 4 do artº 16º 
da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.
Mais deliberou que, a emissão da autorização prévia 
genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais pelo órgão deliberativo, seja dada na 
condição que, além das condições previstas no n.º 
anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 
previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no 
Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, e uma vez 
cumpridos os demais requisitos legais de execução 
de despesas.
Deliberou também propor, à Assembleia Municipal, a 
delegação no Presidente da Câmara da competência 
genérica para a assunção de compromissos pluria-
nuais, nas situações em que o valor do compromisso 
plurianual é inferior ao montante a que se refere 
a alínea b) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de junho, (não excedam o valor de 
99.759,58€) a competência referida na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 6º da LCPA, na redação dada pela 
Lei 22/2015, de 17 de março, por força do n.º 3 do 
referido artigo e diploma.
Deliberou ainda que, em todas as sessões ordinárias 
da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 
listagem com os compromissos plurianuais assumidos 

ao abrigo da autorização genérica concedida.
4. Proposta de Lançamento da derrama para 2019
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o 
lançamento para o ano de 2019, de uma Derrama 
de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
(IRC) gerado na área geográfica do Município.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Mu-
nicipal, a fim de autorizar o lançamento de Derrama 
de 1.5% para reforço da capacidade financeira do 
Município, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 
25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e posterior 
comunicação por via eletrónica à AT, de acordo 
com o n.º 9 do artigo 18º da Lei 73/2013, de 3 de 
setembro.
5. Proposta de Fixação da Participação no imposto 
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (iRS) 
– Receita a arrecadar no ano económico de 2019
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar  o 
lançamento duma participação de 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 
circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 
do ano imediatamente anterior, calculada sobre a 
respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 
1, do artigo 78.º do Código do IRS.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal, para aprovação da participação variável 
de 5% no IRS, nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 
25º, do anexo à Lei 75/2013, de 12/09 e posterior co-
municação, por via eletrónica à AT, de acordo com o 
n.º 2 do artigo 26º da Lei 73/2013, de 3 de setembro.
6. Proposta de Fixação da Taxa do imposto Muni-
cipal sobre imóveis (iMi) para aplicação em 2019
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar de 
acordo com a artigo 112º do CIMI, a fixação das 
taxas máximas de IMI previstas na lei:
Prédios rústicos - 0.8% (artº 112 n.º 1 al a))
Prédios urbanos – 0.45% (artº 112º n.º 18)
A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável 
para os prédios urbanos que se encontrem devolutos 
há mais de um ano e/ ou para os prédios classificados 
como em ruínas nos termos do nº. 3, do artigo 112.º 
do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea ccc), n.º 1, do artigo 
33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 25º ambos do regime jurídico das 
AL e posterior comunicação por via eletrónica à AT 
até 31 de dezembro de 2018, nos termos do n.º 14 do 
artigo 112º do CIMI.
7. Proposta de Fixação da Taxa Municipal de 
direitos de Passagem (TMdP) Receita a arrecadar 
no ano económico de 2019
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador do PSD, Pedro Coelho, nos termos 
do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
percentual de 0.25% relativo à TMDP para vigorar 
no ano de 2019.
Mais deliberou submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para aprovação, nos termos da alínea b) 
do nº 1 do artigo 25º do mesmo regime jurídico e na 
alínea  m) do artigo 14º da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro.
 

Reunião oRdináRiA de
09 de noveMbRo de 2018

1. Relatório da comissão de análise - Alienação do 
lote 3 da zona industrial - Polo ii – adjudicação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
admissão da candidatura.
Mais deliberou, aprovar a adjudicação do Lote 

3 - Parcela de tereno dentro dos limites urbanos do 
PDM, confrontando a Norte, Nascente, Sul e Poente 
com estrada, com a área de 14867 m2 inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de São Miguel de 
Poiares sob o número 1770, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o número 3558/20160505 e lá inscrito a favor 
do Município de Vila Nova de Poiares, à sociedade 
Coordenadas Pioneiras – Industria de Casas de 
Madeira Lda., nif 513038353, pelo preço de €0,75 
por m2.
Deliberou ainda, aprovar a dispensa da fase da 
Hasta Publica.
2. dueCeiRA – candidatura ao Fundo Ambiental 
– Pedido de Pagamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, 
nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei 75/2013, de 12/09, a transferência, no valor de 
324,92 €, à Dueceira–Associação de Desenvolvimen-
to do Ceira e Dueça para comparticipação da can-
didatura ao Fundo Ambiental “Educação Ambiental 
+ Sustentável: Promover uma Nova Cultura Cívica 
Territorial”.
3. dueCeiRA – candidatura de Cooperação 
interterritorial – “economia verde – uso Múltiplo 
da Floresta” – Pedido de Pagamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, 
nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei 75/2013, de 12/09, a transferência, no valor de 
1.136,33 €, à Dueceira–Associação de Desenvol-
vimento do Ceira e Dueça para comparticipação 
da candidatura de Cooperação Interterritorial e 
Transnacional dos Grupos de Ação Local, com a 
designação “Economia Verde – Uso Múltiplo da Flo-
resta – Green Economy – Multiple Use Of Forest”.
4. dueCeiRA –  candidatura de Cooperação 
Interterritorial – QTS2A - Qualificar o Turismo 
Sustentável, Ativo e Ambiental” – Pedido de 
Pagamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, 
nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei 75/2013, de 12/09, a transferência, no valor de 
374,23 €, à Dueceira–Associação de Desenvolvimen-
to do Ceira e Dueça para comparticipação da can-
didatura de Cooperação Interterritorial e Transna-
cional dos Grupos de Ação Local, com a designação 
“QTS2A - Qualificar o Turismo Sustentável, Ativo e 
Ambiental”.
5. Agrupamento de escolas – Pedido de apoio a 
visitas de estudo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
apoio financeiro, no valor de 6.020,00 €, a atribuir 
ao Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 
para realização de visitas de estudo no ano letivo 
2018/2019.
6. Apoio na aquisição de material escolar e cader-
nos de atividades
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
apoios a conceder, para aquisição de material esco-
lar e cadernos de atividades, no âmbito da ação so-
cial escolar para o ano letivo 2018/2019, nos termos 
da informação técnica - registo MyDoc nº 4014.
7. Processo de obras nº 8/2012 - legalização da re-
construção de casa de habitação e lagar – olímpia 
da conceição Martins Ferreira d`Almeida – Terras 
de Areia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
8. Processo de obras nº 13/2018 - Legalização de 
armazém - Henrique Fernandes Amaro – entron-
camento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e condições impostas.

9. Processo de obras nº 48/2018 – Legalização de 
alterações - Maria Fernanda Marques Martins 
Claro – Portela de Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
10. Processo de obras nº 51/2018 – Legalização de 
alterações - Paulo Manuel da Luz Serafim – Risca 
Silva
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
11. Comunicação Prévia nº 5/2018 – noS Comu-
nicações SA - instalação de rede de comunicações 
eletrónicas em infraestruturas existentes
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
12. Certidão de destaque - Marta nunes dos San-
tos Fontoura – Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos.
13. empreitada para Reabilitação do Mercado 
Municipal de vila nova de Poiares – remeter à 
Assembleia Municipal a aprovação da despesa 
plurianual
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho do PSD, de acordo 
com o estabelecido na alínea ccc) do art.º 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12/9, remeter à assembleia municipal, 
para deliberação, a aprovação da despesa plurianual 
relativa à empreitada para Reabilitação do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Poiares.
14. Edificação existente em más condições salubri-
dade, risco de incêndio e de arranjo estético - José 
domingos da Piedade Mendes – Safaíl
A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 
com os pareceres dos serviços técnicos, proceder-se à 
notificação de José Domingos da Piedade Mendes, na 
qualidade de proprietário de edificação existente em 
más condições de solidez, segurança e arranjo esté-
tico, sita em Vendinha, freguesia de Poiares (Poiares, 
Santo André) para, no prazo de 15 dias informar o 
município se pretende demolir a edificação na tota-
lidade ou apresentar projeto tendente à legalização 
e conclusão dos trabalhos, seguidos de prazo de 
45 dias para proceder à intervenção de demolição, 
ou, em opção, dar inicio a procedimento tendente à 
legalização/ licenciamento.  

Reunião oRdináRiA de
23 de noveMbRo de 2018

1. Aprovação da nomeação de Comissão de três 
municípios para liderar o processo de criação de 
um sistema intermunicipal de serviços de abas-
tecimento público de água, saneamento de águas 
residuais e recolha de resíduos urbanos e criação 
da empresa intermunicipal gestora do sistema 
intermunicipal a criar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar 
que os Municípios de Penela, Lousã e Penacova 
se assumam, até às deliberações de criação do 
sistema intermunicipal e de constituição da empresa 
intermunicipal a tomar pelos órgãos autárquicos 
competentes, como representantes de todos os demais 
municípios na condução do processo e na interação 
com as entidades competentes, sem prejuízo da sua 
necessária articulação com cada município sempre 
que surja a necessidade de alterar matérias que já 
se encontrem consensualizadas e sem prejuízo do seu 
dever de informação dos municípios da evolução que 
o processo vá tendo.
2. Projeto de Regulamento de execução da Pro-
posta vencedora da edição de 2018 do orçamento 
Participativo Geral de vila nova de Poiares - es-
terilização, vacinação, desparasitação, identifi-
cação e registo/licença gratuitos para animais de 
proprietários carenciados em vila nova de Poiares
A Câmara, nos termos da al k) do nº 1 do art.º 33º 
do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
“REGULAMENTO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA 
VENCEDORA DA EDIÇÃO DE 2018 DO ORÇA-
MENTO PARTICIPATIVO GERAL DE VILA NOVA 

DELIBERAÇÕES
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DE POIARES - Esterilização, vacinação, desparasi-
tação, identificação e registo/licença gratuitos para 
animais de proprietários carenciados em Vila Nova de 
Poiares”, com dispensa de consulta pública.
Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para que o articulado normativo (projeto) 
se converta, pela sua aprovação, em Regulamento, 
nos termos da al. g) do nº 1 do art.º 25.º do anexo I à 
Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
3. Projeto de Regulamento de venda de Lotes 
de Terreno na Zona industrial de vila nova de 
Poiares - Polo ii
Terminado o período de apreciação pública, tomadas 
em consideração as sugestões apresentadas e encon-
trando-se reunidos os pressupostos legais, a Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 33º 
do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deli-
berou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 
Pedro Coelho do PSD, aprovar a versão final do 
projeto de Regulamento de Venda de Lotes de Terreno 
na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares - Polo II.
Mais deliberou, submeter o assunto à Assembleia 
Municipal para a competente aprovação ao abrigo da 
competência conferida pela alínea g) do nº 1 do art.º 
25º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
4. Relatório da comissão de análise e consequente 
proposta de adjudicação do lote 31 e 32 da zona 
industrial - Polo ii ao abrigo das normas Regula-
mentares Aplicáveis à venda de Lotes de Terreno 
na Zona industrial de vila nova de Poiares - Polo 
ii
A Câmara deliberou, por unanimidade, em conformi-
dade com o relatório da comissão de análise, admitir 
a única candidata - Transportes Simões e Rodrigues 
Lda, e vender à mesma os prédios infra indicados em 
conformidade com as condições estipuladas nas Nor-
mas Regulamentares Aplicáveis à Venda de Lotes de 
Terreno na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares 
- Polo II.  
• Lote 31 - Parcela de terreno dentro dos limites 
urbanos do PDM, confrontando a Norte e Nascente, 
Município de Vila Nova de Poiares; Sul, Lotes 33 e 
34; Poente, estrada com a área de 1538 m2 inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de São Miguel 
de Poiares sob o número 1796, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o número 3674/20170621 e lá inscrito a favor do 
Município de Vila Nova de Poiares.  
• Lote 32 - Parcela de terreno dentro dos limites 
urbanos do PDM, confrontando a Norte e Poente, 
Município de Vila Nova de Poiares; Sul, lotes 33 e 34; 
Nascente, estrada, com a área de 1438 m2 inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de São Miguel 
de Poiares sob o número 1797, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Poiares 
sob o número 3679/20170621 e lá inscrito a favor do 
Município de Vila Nova de Poiares. 
Mais deliberou, dispensar a fase da Hasta Publica.
5. Atualização das taxas e preços dos Regulamentos 
Municipais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar a 
atualização das taxas e preços dos Regulamentos 
Municipais, para 2019.
6. Aprovação dos Projectos de infraestruturas da 
Zona industrial Polo ii
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º 
do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
Projectos de Infraestruturas da Zona Industrial Polo 
II. 
Mais deliberou, tratando-se de obra plurianual 
remeter à Assembleia Municipal para a competente 
aprovação da despesa correspondente.
 

Reunião oRdináRiA de
07 de deZeMbRo de 2018

1. Criação de um sistema intermunicipal de servi-
ços de abastecimento público de água, saneamento 
de águas residuais e recolha de resíduos urbanos e 
da constituição da empresa intermunicipal que o 
vai gerir para o efeito de apresentação de proposta 
de deliberação à Assembleia Municipal

A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo e 
para os efeitos previstos na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e no artigo 22.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
concordar com a proposta que foi presente, submeten-
do-a à assembleia municipal para que esta delibere.
2. Pedido de Apoio ao abrigo do Regulamento de 
Apoio às Juntas de Freguesia – Junta de Freguesia 
de Poiares (Santo André)
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio à Junta de Freguesia de Poiares (Santo André) 
e de acordo com a informação técnica.
3. Protocolo a celebrar com a Associação digni-
tude – implementação do Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar o pro-
tocolo de adesão ao Programa abem: Rede Solidária 
do Medicamento.
4. Programa eco-escolas – Protocolo de Parceria
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de Parceria entre o Município e a ABAE – 
Associação Bandeira Azul da Europa no âmbito da 
adesão ao Programa Eco-Escolas.
5. nascer + - Proposta de apoio – Processo nº 14420
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de apoio no âmbito do Programa Nascer+ - 
Processo nº 14420.
6. nascer + - Proposta de apoio – Processo nº 12114
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de apoio no âmbito do Programa Nascer+ - 
Processo nº 12114.
7. PoiARTeS 2018 – despesas com alimentação 
dos artesãos e grupos de animação
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir apoio 
financeiro às seguintes associações:
Associação ICreate – 860,00 €  
Filarmónica Fraternidade Poiarense – 766,00 €
Confraria da Chanfana – 415,00 €
Associação Desportiva de Poiares – 764,00 €
Centro de Convívio do Carvalho – 1.491,00 €
Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural da Póvoa da 
Abraveia – 1.032,00 €
8. natal 2018 – Projeto de Presépio “natal à volta 
do Mundo” -  Atribuição de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir apoio 
financeiro, no valor de 2.000 euros, à Associação 
Icreate.
9. normas do Concurso “árvores e Presépios de 
natal para enfeitar a nossa vila” – edição de 2018
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
Normas do Concurso “Árvores e Presépios de Natal 
para Enfeitar a Nossa Vila” – Edição de 2018.
10. Processo de obras nº 33/2014 – Licenciamento 
de obras – Marina Manuela Santos Antunes – 
Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
11. Processo de obras nº 47/2018 – Licenciamento 
de Construção de Moradia unifamiliar – Gonçalo 
José Queiróz Pascoal – vale verde
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
12. Processo de obras nº 49/2018 – Legalização 
de Alterações – Tânia Cristina Carvalho Alves – 
barreiro de Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
13. Processo de obras nº 55/2018 – Licenciamento 
de Construção de Moradia unifamiliar – nelson 
Manuel Teixeira Simões – Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
14. Processo de obras nº 54/2018 - Licenciamento 
de reconstrução de moradia unifamiliar - Michael 
Anthony Struthers – Alveite Pequeno
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
15. Comunicação Prévia nº 1/2018 – Civibérica, 
obras civis, SA – entrega de elementos de Laura 
Relvas/Alveite Grande
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir as 

pretensões, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas e considerando a De-
claração de Área de Reconstrução Urgente, aprovada 
em Reunião de Câmara Municipal de 17/11/2017 e em 
sessão da Assembleia Municipal de 28/11/217 e o pa-
recer favorável do FAM – Fundo de Apoio Municipal 
comunicado em 30/11/2017.
16. Comunicação Prévia nº 2/2018 – Civibérica, 
obras civis, SA – entrega de elementos de M. 
Helena Ferreira/Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir as 
pretensões, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas e considerando a De-
claração de Área de Reconstrução Urgente, aprovada 
em Reunião de Câmara Municipal de 17/11/2017 e em 
sessão da Assembleia Municipal de 28/11/217 e o pa-
recer favorável do FAM – Fundo de Apoio Municipal 
comunicado em 30/11/2017.
17. Comunicação Prévia nº 3/2018 – Civibérica, 
obras civis, SA – entrega de elementos de Aris-
tides Henriques Pires Ferrão Montenegro/Fonte 
Longa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir as 
pretensões, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas e considerando a De-
claração de Área de Reconstrução Urgente, aprovada 
em Reunião de Câmara Municipal de 17/11/2017 e em 
sessão da Assembleia Municipal de 28/11/217 e o pa-
recer favorável do FAM – Fundo de Apoio Municipal 
comunicado em 30/11/2017.
18. Pedido de emissão de Parecer Prévio – Amplia-
ção do Cemitério – Junta de Freguesia de Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.

Reunião oRdináRiA de
21 de deZeMbRo de 2018

1. dueceira - Terras da Chanfana - Presença na bTL
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência no valor de 3.750,00 € (três mil sete-
centos e cinquenta euros) à Dueceira-Associação de 
Desenvolvimento do Ceira e Dueça, tendo em vista a 
participação desta Associação na BTL- Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa, em 2019, com stand para promoção 
do território constituído pelos quatro concelhos asso-
ciados, no âmbito do projeto - Terras da Chanfana.
2. Proposta de sinalização para a localidade dos 
Casais - Rua da Perdição e Travessa da Perdição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
colocação de sinalização vertical de informação H3-
Trânsito de Sentido Único; de proibição C1-Sentido 
Proibido; de obrigação D1a-Sentido Obrigatório, nos 
termos da informação da Polícia Municipal.
Mais deliberou remeter à Assembleia Municipal para 
deliberação.
3. Placas Toponímicas - Transferências para Juntas 
de Freguesia
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 à colocação de placas 
toponímicas, através da transferência para as Juntas 
de Freguesia seguintes, de acordo com a informação 
técnica:
Arrifana – 3.023,98€;
Poiares (Santo André) – 4.900,94€;
S. Miguel de Poiares – 1.167,88€.
E ressalvou que, à Junta de Freguesia de Lavegadas 
não foi atribuído valor, por não ter apresentado, até 
ao momento, comprovativos da aquisição das placas.
4. dueCeiRA – Candidatura ao Concurso 7 Ma-
ravilhas à Mesa – pedido de apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
transferência para a DUECEIRA-Associação de De-
senvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 1.482,20 
€ (mil quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte 
cêntimos) referente à comparticipação financeira do 
Município na candidatura ao Concurso 7 Maravilhas 
à Mesa.
5. dueCeiRA – Trilhos da natureza da Serra da 
Lousã – pedido de apoio
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 
do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a 
transferência para a DUECEIRA-Associação de De-
senvolvimento do Ceira e Dueça, no valor de 2.092,75 

€ (dois mil noventa e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos) referente à comparticipação financeira do 
Município no projeto Trilhos da Natureza da Serra 
da Lousã.
6. Concurso do logotipo do Conselho Municipal da 
Juventude - prémios a atribuir
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de prémio, no valor de 250 € (duzentos e 
cinquenta euros), à proposta vencedora do Concurso 
do logotipo do Conselho Municipal da Juventude, 
apresentada com o pseudónimo “Kennedy”.
7. Proposta de Projeto de Regulamento Municipal 
de atribuição de apoio às vítimas dos incêndios de 
outubro 2017 – Conta Solidária do Município de 
vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta do projeto de regulamento Municipal de atri-
buição de apoio às vítimas dos incêndios de outubro 
2017 – Conta Solidária do Município de Vila Nova de 
Poiares.
Mais deliberou, dispensar a audiência de interessados 
e proceder à consulta pública.
8. Processo de obras nº 40/2017 - Legalização de 
alterações e licenciamento de ampliação - PoiAR-
MeX, indústrias de Carpintaria e Mobiliário de 
Poiares, Lda. - Zona industrial, Pólo i, Lote 25
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
9. Processo de obras nº 34/2018 - Construção de 
Loja de Apoio ao Posto de Abastecimento de Com-
bustíveis - Alves bandeira & C.ª S.A. - Avenida 
Manuel Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
10. Processo de obras nº 50/2018 – Alterações e 
ampliação de moradia unifamiliar – Joannes Ma-
rinus Jaspers – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
11. Processo de obras nº 59/2018 - Legalização de 
alterações realizadas ao projeto de arquitetura de 
edifício multifamiliar e comercial, construído ao 
abrigo do processo de obras nº 86/2000 – Caixa 
Geral de depósitos SA – entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos e condições impostas.
12. Processo de destaque nº 2/2018 – Conceição 
Ferreira – vale de Afonso
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos serviços 
técnicos. 
13. Autorização para venda de alimentos para 
animais de criação no estabelecimento Mini-Preço, 
Carlos Tomé & Vitor José, Lda. – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal em 18/12/2018.
14. Reabilitação do mercado municipal - peças 
do procedimento, designação do júri e gestor do 
contrato – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do 
Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, ratificar a deci-
são proferida pelo Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal, no sentido de aprovar as peças do procedimento 
bem como os critérios de adjudicação. Designar como 
Júri do procedimento o Sr. Eng.º Mário Maia, a Dra. 
Paula Baptista e a Engª Ana Dias e como suplentes a 
Dra. Isabel Miguel o Sr. Paulo Duarte e como gestora 
do procedimento a Engª Ana Dias.
15. Projeto de execução de reabilitação das instala-
ções da piscina municipal – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
aprovação do projeto de execução de reabilitação 
das instalações da piscina municipal, que para além 
do cumprimento dos requisitos de elegibilidade do 
referido concurso, contempla ainda intervenções a 
nível estrutural das instalações, de revestimentos, de 
instalações e equipamentos hidráulicos, de segurança 
contra incêndios, entre outros, de modo a possibilitar 
a entrada em funcionamento pleno deste equipamento 
após a intervenção a realizar. 
O valor total do investimento resultante dos trabalhos 
previstos importa em 626.432,08 euros mais IVA.
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