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abastecimento de água em várias localidades no nosso concelho já se iniciou, com várias obras 
em curso e outras prestar a começar. Sabemos que, este tipo de obras, pela sua especificidade, 
cria grandes constrangimentos à população. Por essa razão, pedimos naturalmente a 
compreensão de todos sendo que está em causa a necessidade de investirmos na melhoria das 
condições de vida das pessoas e dos serviços essências que colocamos à sua disposição.

Começarão também em breve as obras de requalificação da Avenida Manuel Carvalho 
Coelho, nomeadamente a construção de ciclovias e passeios, com ligação à zona industrial e à 
Escola EB, 2,3/S Dr. Daniel de Matos, num investimento que pretende melhorar as condições de 
mobilidade sustentável dos nossos cidadãos naqueles locais.

Terão ainda inicio durante este ano as obras de requalificação e pavimentação de algumas 
estradas e arruamentos do concelho, nomeadamente, a estrada entre a Ferreira e Vale de Vaz 
pelo Valeiro das Hortas bem como da Rua do Loureiro e da Travessa do Loureiro.

Os nossos objetivos mantêm-se, independentemente de todas as dificuldades que 
enfrentamos e que teimam em não reduzir a cada ano, antes pelo contrário. Não conseguimos 
fazer já tudo o que gostaríamos, mas a seu tempo e aos poucos, chegaremos a outras 
necessidades.

Continuamos a trabalhar por Poiares e por cada poiarense todos os dias, porque são 
efetivamente a razão da nossa motivação e da vontade em fazer sempre mais e melhor. 

Aproveitando a época de Verão e temperaturas elevadas que vivemos atualmente, desejo 
a todas e todos os poiarenses umas ótimas e retemperadoras férias se for o caso e muita saúde 
para todos.

Um abraço amigo

João Miguel Henriques

Caras e caros amigos, 
Poiarenses

Dirijo-me a vós, mais uma vez, na sequência da publicação de um novo número do nosso 
Boletim Municipal, com a divulgação daquela que foi a atividade municipal durante os últimos 
meses, mas também para partilhar convosco, neste Editorial, algumas das nossas intenções para o 
futuro mais próximo.

Vivemos atualmente um período de grande preocupação, na sequência da guerra que, 
inesperadamente, voltou a assolar o continente europeu. Ainda que de forma indireta, não somos 
nem podemos ficar alheios às motivações e às consequências deste conflito armado, provocado 
pela invasão abusiva e violenta efetuada pela Rússia, de um estado livre e independente como é a 
Ucrânia.  A crueldade das imagens que todos os dias nos chegam pelos canais de comunicação, a 
dor de todo um povo, mulheres, homens, crianças e idosos inocentes é algo que estaria há alguns 
meses longe do nosso imaginário mais pessimista, no entanto, tornou-se uma realidade que 
acompanha permanentemente as nossas vidas.

Mas se a questão humanitária e emocional associada aos efeitos de uma guerra como esta 
nos perturbam particularmente, também não conseguimos passar completamente indiferentes 
aos efeitos que a mesma está a causar em todas as nossas vidas. A subida galopante dos preços ao 
consumidor, nomeadamente, dos bens de que todos dependemos como sejam os combustíveis, a 
energia, os bens alimentares e todo o tipo de materiais está a ter um impacto muito significativo 
nos orçamentos das famílias e das empresas. 

Naturalmente, também as entidades públicas e em particular as autarquias locais, sofrem o 
efeito desta inflação generalizada e galopante o que afeta decisivamente toda a nossa atividade. 
Se a esta extraordinária subida dos preços ao consumidor acrescentarmos a redução de mais de 
400 mil euros nas transferências do orçamento de estado para o nosso município no ano de 2022, 
o aumento dos encargos por conta da transferência de competências e as já conhecidas limitações 
pelo facto de todos os anos termos que canalizar quase um milhão de euros para pagar a divida 
herdada, certamente que perceberão que este, não é um ano fácil para conseguirmos corresponder 
a todas as necessidades do nosso concelho.

Ainda assim, com todas as dificuldades e limitações já referidas, continuamos a procurar 
responder às necessidades da população, do tecido empresarial e das coletividades locais, 
promovendo e valorizando o nosso concelho como sempre o fizemos.

As festas do concelho estão de regresso em agosto e este ano testando um novo modelo, 
que julgamos ser o que responde de forma mais equilibrada aos objetivos das festividades e à 
rentabilização dos recursos disponíveis. 

 A organização de dois eventos de grandes dimensões, que dignifiquem cada um desses 
momentos e simultaneamente dignifiquem o nosso concelho, obriga a um esforço financeiro 
que entendemos ser desproporcional para a nossa dimensão e que limita a disponibilidade 
do município para responder a outras necessidades para além das festas, mas também elas 
importantes. Essencialmente, esta é a razão pela qual este ano iremos testar um modelo de 
organização diferente que pretende valorizar ainda mais as festas do concelho duramente o mês 
de agosto, altura em que tantos poiarenses a viver fora da sua terra nos visitam e simultaneamente 
conseguimos manter a dimensão e qualidade de um evento como é a Poiartes, tudo isto com uma 
redução significativa dos investimentos.

Naturalmente que, seria muito mais simpático e popular mantermos grandes eventos todos 
os meses do ano, mas acreditamos que, os poiarenses, com o sentido de responsabilidade e bom 
senso a que nos habituaram, saberão entender esta decisão.

Os tempos mais próximos reservam-nos mais algumas novidades em termos de investimento 
municipal. A renovação e expansão da rede de saneamento básico e a remodelação da rede de 
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Município de Vila Nova de Poiares aprovou contas de 2021 
sem dívidas a fornecedores

A Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Poiares aprovou por 
maioria com os votos favoráveis 
da bancada do PS, contra do PSD 
e abstenção da CDU, os Relató-
rios de Gestão e de Atividades da 
Prestação de Contas 2021 do Mu-
nicípio.

Conforme apresentado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, no que 
concerne ao Relatório de Gestão, 
o destaque vai para «a não exis-
tência no final de 2021 de dívidas 
a fornecedores, sendo que o prazo 
médio de pagamentos é agora de 
6 dias, o que vem reforçar a credi-
bilidade do Município e reforçar 
a relação de confiança junto dos 
nossos fornecedores e prestado-
res de serviços».

No que respeita à dívida glo-
bal, o Presidente da Câmara in-
formou que «a 31 de dezembro 
de 2021 ela é de 13.551.974€, o que 
representa uma amortização de 
quase 7 milhões de euros à dívi-
da que encontramos quanto to-
mamos posse pela primeira vez 
em 2013, ou seja, uma redução de 
33,87%, bem representativo e sig-
nificativo da responsabilidade e 
esforço com que temos gerido as 
finanças municipais».

Já em termos de execução, «é 
de assinalar uma taxa de execu-
ção na receita de 89,81%, totali-
zando 10.612.001€ e, na despesa, 
de 79,02%, representando uma 
execução de 9.348.113€. De notar 
ainda o resultado do saldo de 
gerência de 1.236.888€ que foi já 
incluído no orçamento de 2022, 
conforme deliberação da Assem-
bleia Municipal de Fevereiro», re-
feriu João Miguel Henriques.

De acordo com o Presidente da 
Câmara Municipal, «o exercício 
de 2021 continua a demonstrar a 
capacidade de gestão muito equi-
librada dos recursos, fundamen-
tal para a recuperação financeira 
do Município que ainda continua 
muito endividado, Aliás, esta é 
a razão pela qual continuamos 
a tentar que os investimentos 

Redução da dívida encontrada em 2013 cifra-se já nos 33,87%

sejam o mais possível apoiados 
pelos fundos estruturais, área em 
que temos de realçar o excelente 
trabalho que temos realizado, 
dado que a generalidade das can-
didaturas apresentadas tem tido 
boas apreciações e demonstrado 
bons resultados».

João Miguel Henriques relem-
brou que 2021 «continuou a ser 
um ano atípico, essencialmente 
devido à situação pandémica que 
impediu de dar cumprimento a 
muitas das propostas e atividades 
na área da cultura, ação social, 
desporto e associativismo, o que, 
se por um lado originou algu-
ma poupança, levou a despesas 
extraordinárias para garantir as 
condições de segurança dos ser-
viços municipais, apoio às insti-
tuições e coletividades, apoio às 
empresas com recurso à aplica-
ção de medidas extraordinárias, 
nomeadamente às mais afetadas 
pela pandemia, onde, por exem-
plo se inclui o Táxi Take Away».

Ainda assim, 2021 foi um ano 
de grande investimento, que de-
corre dos programas de apoio 
financeiro em que foram apro-
vadas diversas candidaturas do 

Município, «tendo sido recebidos 
2,1 milhões de euros, sendo que 
decorre atualmente uma fase de 
transição de quadro do PT2020 
para o PT2030, estando ainda a 
preparar-se o PRR, onde estão a 
ser programados investimentos 
e candidaturas superiores a 2 mi-
lhões de euros em candidaturas, 
algumas das quais apresentadas 
em consórcio», referiu o Presiden-
te da Câmara Municipal.

João Miguel Henriques elen-
cou alguns dos investimentos 
realizados em 2021, nomeada-
mente «as obras do Pólo II da 
Zona Industrial, as obras do Cen-
tro de Saúde, a requalificação do 
Mercado Municipal, a programa-
ção da Rede Cultural Terras da 
Chanfana, que na globalidade 
do território significou um in-
vestimento de quase um milhão 
de euros, 300 mil dos quais fo-
ram investidos só em Vila Nova 
de Poiares, como também aas 
candidaturas Erasmus e ao PDR, 
onde se incluiu a recuperação do 
lavadouro da Venda Nova, a subs-
tituição da cobertura da escola, e 
ainda as candidaturas aos condo-
mínios de aldeia», referiu.

Proteção Civil e ambiente 
alvo de atenção redobrada

Tendo em consideração o his-
tórico do Concelho no que diz 
respeito a fogos florestais, a área 
da proteção civil merece especial 
atenção por parte do Município. 
Sendo de destacar um conjunto 
de iniciativas por parte da Au-
tarquia, algumas das quais em 
parceria com outras entidades do 
Concelho.

Assim, o realce vai para «a 
limpeza das faixas de gestão de 
combustíveis, o financiamento 
da Equipa de Intervenção Perma-
nente, sedeada nos Bombeiros 
Voluntários de Poiares, compar-
ticipada pelo Município e pela 
Autoridade Nacional de Proteção 
Civil; a transferência para a Asso-
ciação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de 72 mil euros 
anuais, que em 2021 teve ainda 
um apoio extraordinário de 40 
mil euros para aquisição de uma 
viatura de combate a incêndios; 
e a candidatura apresenta pela 
Junta de Freguesia de São Miguel 
de Poiares, e apoiada pelo Muni-
cípio, no projeto do rebanho de 
cabras sapadoras e construção 

do Capril na Serra do Bidoeiro», 
referiu o Presidente da Câmara 
Municipal.

No âmbito da sustentabilida-
de, é ainda de assinalar as várias 
candidaturas ao Fundo Ambien-
tal, permitindo renovar o parque 
automóvel do município, com 
viaturas elétricas e postos de car-
regamento.

Transportes escolares gratuitos 
e reabilitação da Colónia de 
Férias de Quiaios

No que concerne ao capítulo 
da ação social, o Presidente da Câ-
mara Municipal destacou aquilo 
que tem sido o contributo da Au-
tarquia para as famílias nomea-
damente através da «compartici-
pação dos cadernos de atividades 
a todos os alunos do ensino obri-
gatório, e a introdução da gratui-
tidade dos transportes escolares.

Por outro lado, João Miguel 
Henriques deu conta do investi-
mento progressivo que «temos 
vindo a realizar no edifício da 
Colónia de Férias de Quiaios, por 
forma a poder disponibilizar aos 
munícipes esta estrutura balnear 
municipal».
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Orçamento para 2022 é de 11,3 milhões de euros

O Orçamento e Grandes Op-
ções do Plano para 2022, no valor 
de 11.355.436 €, foram aprovados 
em Assembleia Municipal com os 
votos favoráveis do PS, a absten-
ção da bancada do PSD e o voto 
contra do membro eleito pela 
CDU.

De acordo com João Miguel 
Henriques, Presidente da Câmara 
Municipal, este Orçamento «tem 
a preocupação de ser o mais rea-
lista possível, incluindo apenas 
a receita que temos garantia de 
receber com projetos cujas can-
didaturas já têm financiamento 
aprovado, ainda que o municí-
pio tenha um conjunto de outros 
investimentos previstos, apenas 
identificados neste documento 
mas sem dotação financeira alo-
cada, atendendo a que dependem 
da aprovação de candidaturas a 
apresentar no âmbito do PT 2030 
e do Plano de Recuperação e Resi-
liência - PRR».

Sublinhou ainda o elevado 
grau de incerteza que pende nes-
te momento sobre a evolução da 
situação COVID e das restrições 
que possam vir a ser impostas, 
mas que, ainda assim, como o 
próprio referiu, «nos levou a in-
cluir no documento um conjunto 
de atividades, eventos e iniciati-
vas que temos a esperança de po-
der realizar, como por exemplo a 
POIARTES».

João Miguel Henriques disse 
ainda que «este é um orçamento 
equilibrado, onde sem descurar o 
reequilíbrio financeiro em curso, 
continuamos a assegurar a reali-
zação de investimentos estrutu-
rantes para o concelho e a manter 
os níveis de recuperação financei-
ra iniciados há 8 anos».

Funções Sociais com 
4 milhões de euros

Apresentadas as várias rubri-
cas e dotações financeiras asso-
ciadas, o maior destaque vai para 
as Funções Sociais com investi-

Orçamento e Grandes Opções do Plano aprovadas pelo PS, com abstenção do PSD e voto contra da CDU

mentos globais na ordem dos 4 
milhões de euros. Neste âmbito 
enquadra-se a transferência de 
competências em matéria da 
Educação, Saúde e Ação Social, 
que obrigatoriamente serão as-
sumidas pelo Município a partir 
de Abril de 2022 e que obrigou à 
inclusão neste Orçamento de um 
conjunto de dotações financeiras 
acrescidas. No Ensino Não Supe-
rior, com uma dotação de 723 mil 
euros, destaca-se a requalificação 
da Escola Sede do Agrupamento; 
na Saúde sobressai a requalifi-
cação do Centro de Saúde, cujo 
investimento ronda os 700 mil 
euros e na Ação Social preveem-se 
um conjunto de ações e apoios 
que representam um investimen-
to na ordem dos 350 mil euros.

Meio milhão de euros para trans-
ferências para instituições do 
concelho

Foi também reforçada a verba 

disponível para apoiar as institui-
ções e coletividades do concelho, 
com uma dotação de 505 mil eu-
ros, «conscientes da importância 
de continuar a ajudar as coleti-
vidades no impacto que a pan-
demia tem e continua a desem-
penhar nas suas atividades, para 
que não se perca a dinâmica que 
se tem vindo a conseguir ao longo 
dos anos», apontou, sublinhando 
também o reforço da verba atri-
buída aos Bombeiros Voluntários, 
que em 2022 ascenderá aos 84 mil 
euros.

O Ordenamento do Território é 
outra das áreas de grande investi-
mento, com um orçamento de 1,1 
milhões de euros, onde se destaca 
a aposta na mobilidade urbana, 
com o projeto de ciclovias e vias 
de circulação pedonal, cujo inves-
timento ronda os 750 mil euros, 
a par da aposta na requalificação 
do centro histórico da vila, bem 
como no projeto do Parque Ver-

de, no desenvolvimento do ca-
dastro simplificado com o Balcão 
Único do Prédio e na revisão do 
PDM.

Também a Cultura viu refor-
çado o seu investimento com um 
orçamento na ordem dos 513 mil 
euros, fruto das 3 candidaturas 
“do Xisto à Chanfana”, “Artes à 
Rua” e “Entre Deus e o Diabo”, fi-
nanciadas a 100% e que já estão 
em execução, prolongando-se até 
2022. Nesta rubrica foi também 
equacionada a possibilidade de 
organização da POIARTES dotan-
do-a de 200 mil euros e também o 
apoio às Festas de Nossa Senhora 
das Necessidades, com dotação 
de 40 mil euros.

Nas funções económicas 
foi alocada uma dotação de 
1.560.500 euros, onde as maiores 
‘fatias’ vão para os transportes 
com 735 mil euros, para o contra-
to de eficiência energética, com 
150 mil euros, arruamentos com 

200 mil euros, entre outras 
rubricas com menos dotação, 
como o terminal logístico, 
empreendedorismo, dossier 
do investidor e espaços de co-
-working no edifício do Mer-
cado Municipal.

Refira-se que esta proposta 
de orçamento apresentada, à 
semelhança dos anos ante-
riores, é também resultado 
de um conjunto de reuniões 
que o Executivo promoveu 
com as forças políticas com 
maior representatividade no 
concelho, analisando os seus 
contributos, e incluindo al-
guns deles no documento fi-
nal. «Uns porque coincidiam 
com as nossas intenções e 
outros porque entendemos 
adaptar as nossas intenções 
em função da relevância des-
ses contributos», explicou o 
presidente da Câmara Muni-
cipal.

Ainda assim, o documen-
to foi aprovado com os votos 
favoráveis apenas do Partido 

Socialista. O PSD optou pela abs-
tenção, dizendo discordar de al-
gumas das opções apresentadas, 
considerando que o documento 
final não reflete as opções dos so-
ciais-democratas e criticando ain-
da o excesso de optimismo quan-
to à situação COVID que se está 
a viver. Já o membro eleito pela 
CDU votou contra, por considerar 
não haver estratégia no apoio à 
pequena agricultura, nem defi-
nição de políticas de habitação 
e falta de aposta nos transportes 
com uma carreira circulante que 
assegure a deslocação efetiva das 
populações entre as suas aldeias e 
o centro.

Refira-se ainda que o Orça-
mento e Grandes Opções do Pla-
no para 2022 já tinha sido apro-
vado em reunião do Executivo, na 
Câmara Municipal, igualmente 
por maioria, com a abstenção das 
vereadoras do PSD
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Vila Nova de Poiares assinalou o seu Feriado Municipal
com homenagens e distinções

O Município assinalou o 124º 
Aniversário da Restauração Defi-
nitiva do Concelho numa cerimó-
nia de formato reduzido, face aos 
condicionamentos da situação 
COVID, sem, no entanto, deixar 
de distinguir algumas personali-
dades e trabalhadores municipais 
com medalhas de mérito e bons 
serviços prestados.

A sessão solene foi presidida 
pela presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, Isabel Da-
masceno, contando ainda com a 
presença do presidente da Comu-
nidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, Emílio Torrão.

No seu discurso, o presidente 
da Câmara Municipal criticou o 
excesso de investimento nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto, 
deixando um alerta bem vincado 
à Administração Central: «É ne-
cessário que o país assuma defi-
nitivamente uma inversão da ten-
dência dos últimos anos ao nível 
da distribuição dos recursos e do 
investimento público», exortou.

Perspetivando a próxima dé-
cada como «um tempo de opor-
tunidades» criadas pelo «grande 
volume de investimento público» 
- através do Plano de Recupera-
ção e Resiliência (PRR) e do novo 
quadro comunitário de apoio, PT 
2030, o mesmo responsável pediu 
que o próximo ciclo de financia-
mentos seja mais «simpático e 
flexível com os municípios» de 
territórios de menor densida-
de populacional como o de Vila 
Nova de Poiares.

«Nos últimos anos é recorren-
te a concentração de recursos so-
bretudo nas duas grandes áreas 
metropolitanas, Lisboa e Porto, e 
entendemos que esse modelo não 
beneficia um desenvolvimento 
equilibrado e sustentado do país. 
Uma das formas de evoluirmos 
e rompermos rapidamente com 

124º aniversário da restauração definitiva do Concelho

essa situação é avançarmos com 
o processo de regionalização do 
país», declarou.

No seu discurso, João Miguel 
Henriques lembrou ainda que 
esta «tão grande discrepância» 
de investimento público deixa o 
interior do país «cada vez mais ór-
fão de equipamentos, infraestru-
turas, respostas sociais e, sobretu-
do, órfão de gente». 

Nos próximos quatro anos, 
deste que é o seu último mandato 
na liderança do município, João 
Miguel Henriques afirmou querer 
continuar a atrair empresas para 
o concelho. Estando o Pólo II da 
zona industrial concluído e qua-
se plenamente ocupado - faltam 
apenas quatro lotes dos 30 -, o au-
tarca prevê investir na sua expan-
são e também começar a planear 
a criação de um terceiro pólo. 

A requalificação da escola sede 

do Agrupamento de Escolas Dr. 
Daniel de Matos - investimento 
estimado de dois milhões de eu-
ros, a enquadrar em candidatura 
a financiamento -, a intervenção 
no centro histórico da vila e a re-
qualificação das piscinas cobertas 
municipais são outras áreas em 
que a autarquia pretende investir.

A transferência de competên-
cias nos domínios da Educação, 
Saúde e Ação Social também não 
ficaram de fora das críticas, com o 
presidente João Miguel Henriques 
a dizer-se preparado para « para 
assumir as responsabilidades, 
acreditando e defendendo que 
o processo de descentralização 
de competências beneficia clara-
mente as respostas aos cidadãos, 
pela maior capacidade operacio-
nal, proximidade, conhecimento 
e destreza de processos do poder 
local, ainda que os recursos que 

nos são transferidos para o efeito, 
estejam muito longe daquilo que 
consideramos necessário para o 
trabalho que gostaríamos de rea-
lizar».

Numa altura de encerramen-
to do atual quadro financeiro de 
apoio PT2020, o mesmo respon-
sável não deixou de referir os in-
vestimentos que ainda não estão 
concretizados, recordando a títu-
lo de exemplo «a requalificação 
do edifício do Centro de saúde 
de Vila Nova de Poiares (…), num 
investimento superior a 700 mil 
euros, o investimento superior a 
1 Milhão de Euros, no âmbito da 
mobilidade urbana sustentável, 
que permitirá construir uma rede 
de ciclovias urbanas e vias de cir-
culação pedonal entre o Centro 
da Vila, o Polo Industrial e a zona 
escolar e de equipamentos». Ain-
da neste nível destacou ainda «a 

candidatura de promoção cul-
tural em rede para o território 
“Terras da Chanfana” num inves-
timento de aproximadamente 
900 mil euros que pretende não 
só dinamizar culturalmente os 4 
concelhos envolvidos,. mas tam-
bém ser um incentivo e um apoio 
aos vários agentes locais de cultu-
ra numa das fases mais difíceis da 
sua vida».

No seu discurso, não deixou 
ainda de referir, os «mais de 3 Mi-
lhões de Euros que estão previs-
tos realizar na área do ambiente 
no concelho durante o próximo 
ano e meio», nomeadamente ao 
nível da renovação e expansão da 
rede de saneamento básico, da 
eficiência hídrica e controle de 
perdas no abastecimento de água 
ao domicilio e em programas de 
promoção da separação e reutili-
zação de resíduos, num processo 
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Medalha por Bons Serviços - Grau Ouro [ 35 anos de serviço ]
Luís Manuel Henriques Simões; Luís Manuel Simões Candeias

Medalha por Bons Serviços - Grau Prata [ 25 anos de serviço ]
Anabela da Piedade Luís de Matos; Fernanda Paula Carvalho Cação; Joaquim José de Castro Lopes Martins

13 de janeiro em imagens

Medalha por Bons Serviços - Grau Bronze [ 15 anos de serviço ]
João Pedro Seco Rodrigues ; Adelino José do Rosário Bento Lima Marta; Elizabete Regaleira Paulo; 
Clara Isabel Ferrão Fernandes; Isabel Maria dos Santos Miguel; Ricardo Manuel Peneda; 
Teresa Alexandra Rodrigues Larguesa; Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves

Distinção a trabalhadores aposentados em 2020 e 2021
Ricardo Velosa de Jesus; José Manuel Moura dos Santos; António Manuel Lima Travassos; 
Maria Gabriela Valente Vieira de Sousa Fernandes; Maria José Pereira Paula Morgado; 
Gil dos Santos Campos; José Carlos Fernandes Ferreira; Joaquim José Candeias

comprometido e empenhado 
com as metas e objetivos de defe-
sa do meio ambiente e dos recur-
sos naturais, atualmente a cargo 
da APIN», afirmou.

Numa cerimónia semi-pre-
sencial, que contou com um re-
duzido número de convidados 
presenciais no Centro Cultural da 
vila, o presidente da Assembleia 
Municipal, Nuno Lima Fernandes, 
deixou uma mensagem de con-
fiança no futuro. E tanto a presi-
dente da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional 
do Centro, Isabel Damasceno, 

como o presidente da Comunida-
de Intermunicipal da Região de 
Coimbra, Emílio Torrão, elogia-
ram o trabalho do executivo de 
Poiares.

Isabel Damasceno sublinhou 
a importância da criação de con-
dições para atrair o investimento 
privado, potenciar a instalação de 
empresas e a fixação de popula-
ção, atraindo «pessoas de dentro 
e de fora do país». Os fundos co-
munitários, assumiu a presidente 
da CCDRC, «são um instrumento 
fundamental para executarem 
projetos essenciais à qualidade 

de vida das populações». 

Medalhas de mérito e homenagens
No dia em que se exaltam 

os valores identitários do povo 
poiarense, o Município distingue 
habitualmente os seus ‘filhos’ 
mais ilustres. Neste ano de 2022, 
a área da cultura contou com 2 
distinções com medalha de mé-
rito – grau ouro, reconhecendo 
o percurso do ator Tiago Aldeia, 
filho do também ator poiarense 
António Aldeia, conhecido do 
grande público desde a partici-
pação na série juvenil “Morangos 

Com Açúcar”, e também a ativida-
de desenvolvida pela Companhia 
de Teatro Experimental de Poia-
res (CTEP), destacando o trabalho 
realizado no teatro, recriações 
históricas e formação e no desen-
volvimento de projetos aprova-
dos pela Direcção-Geral das Artes.

A Medalha do Desporto foi 
para Camila Rebelo, atleta de 
apenas 18 anos mas com um já ex-
tenso palmarés, cujos resultados 
alcançados nacional e internacio-
nalmente na modalidade de na-
tação ajudam a projetar e a levar 
bem longe o nome de Poiares.

Jorge Brito foi também dis-
tinguido com Medalha de Méri-
to- Grau Ouro, na área de Ação 
e Intervenção Política, pelo tra-
balho desenvolvido enquanto 
secretário executivo da CIM-Re-
gião de Coimbra, e pelo apoio 
ao concelho, nomeadamente nas 
candidaturas a fundos estruturais 
europeus.

Durante as cerimónias foram 
ainda homenageados os traba-
lhadores que completaram 15, 25 
e 35 anos de serviço no município 
e os que se aposentaram em 2020 
e 2021.
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13 de janeiro em imagens

124º aniversário da Restauração Definitiva do Concelho
Hastear da Bandeira

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Camila Rodrigues Rebelo [ área do Desporto ]

124º aniversário da Restauração Definitiva do Concelho
Atuação da Filarmónica Fraternidade Poiarense

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Companhia de Teatro Experimental de Poiares [ área da Cutura e Associativismo]

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Jorge Miguel Marques de Brito [ área de Intervenção Política ]

Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro
Tiago Filipe Ferreira das Neves Aldeia de Carvalho [ área da Cultura ]
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Vila Nova de Poiares comemorou Dia da Liberdade

O auditório do Centro Cul-
tural de Poiares foi o palco da 
Sessão Solene que marcou a ceri-
mónia evocativa dos 48 anos da 
Revolução dos Cravos e que, pela 
primeira vez, desde a pandemia 
COVID-19, foi assinalada sem li-
mitação de público presente e 
sem uso obrigatório de máscara.

No dia em que se celebram os 
valores da liberdade, a atualidade 
da guerra na Ucrânia foi presen-
ça obrigatória em quase todas as 
intervenções, com a manifestação 
de solidariedade para com o povo 
ucraniano, a condenação da in-
vasão russa e o repúdio pelo des-
respeito do direito internacional 
e violação da integridade territo-
rial de um estado soberano.

No seu discurso, o presidente 
da Câmara sublinha que há dois 
acontecimentos que marcam es-
tas comemorações, o fim do uso 
de máscara e a guerra na Ucrânia, 
falando ainda do acréscimo de 
responsabilidade que significa o 
reforço dos resultados eleitorais 
resultantes das últimas eleições, 
e dos investimentos que se estão 
a preparar numa altura de transi-
ção de quadros de apoio dos fun-
dos estruturais europeus.

Ao longo do seu discurso, João 
Miguel Henriques falou também 
da importância do poder local, 
também ele uma conquista de 
abril, sobretudo para criticar 
o processo de transferência de 
competências, nos vários domí-
nios, para os quais não foram 
devidamente avaliadas as contra-
partidas, fazendo recair sobre o 
município uma responsabilidade 
para a qual não são transferidos 
os devidos meios para lhe poder 
responder.

E se, nos domínios da Ação 
Social e da Saúde, as competên-
cias ainda não estão efetivadas, 
na Educação já são da responsa-
bilidade do Município desde o 
dia 1 de Abril, cujo processo só 
não teve mais dificuldades, fruto 

48º Aniversário celebrado com sessão solene e concerto

do bom entendimento e espírito 
colaborativo do Agrupamento de 
Escolas.

Por sua vez, o presidente da 
Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Poiares, Nuno Lima Fer-
nandes, considerou que, acima de 

tudo, continua a ser importante 
comemorar abril e, referindo-se à 
guerra na Ucrânia, lembrou a de-
liberação tomada pelo órgão deli-
berativo do concelho, de apoio ao 
povo ucraniano e repúdio pela in-
vasão russa, considerando que os 

ucranianos irão precisar de muita 
ajuda, sobretudo em termos hu-
manos.

O representante da bancada 
do PS, Pedro Santos, fez uma re-
trospetiva histórica do concelho 
e da concretização dos valores de 
abril, implementados ao longo 
dos tempos, dando conta da im-
portância do 25 de abril ter de se 
renovar, e de deixar uma mensa-
gem de esperança para o futuro, 
cimentando os valores de paz e 
liberdade.

Já a representante da bancada 
do PSD, Inês Carvalho, enfatizou 
o facto dos portugueses viverem 
há mais tempo em liberdade do 
que em ditadura, e construiu uma 
análise sobre a sua perspetiva do 
que tem vindo a ser desenvolvido 
em Poiares nos vários domínios.

O representante da bancada da 
CDU, Pedro Henriques, defende 
que 48 anos depois ainda não se 

cumpriu abril e elencou um con-
junto de áreas onde é necessário 
ainda reforçar ação para que se 
cumpram os valores e princípios 
conquistados com a Revolução.

Concerto na Igreja Matriz 
encerrou programação

A sessão solene da comemora-
ção do Dia da Liberdade contou 
ainda com a atuação da Filar-
mónica Fraternidade Poiarense, 
que abrilhantou as cerimónias, 
seguindo-se a deposição de uma 
coroa de flores junto ao monu-
mento de homenagem aos com-
batentes poiarenses que tomba-
ram na Guerra do Ultramar.

As comemorações continua-
ram da parte da tarde, com o con-
certo de Pedro Caldeira Cabral, 
na igreja matriz de Poiares Santo 
André, inserida no projeto Sons 
do Sagrado, no âmbito da Rede 
Cultural Terras da Chanfana.Executivo Municipal de Vila Nova de Poiares

Deposição de Coroa de Flores no Monumento de Homenagem aos Poiarenses falecidos na Guerra do Ultramar, na presença de ex-combatentes
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O dia era de celebração e exaltação dos valo-
res de abril e a cultura não podia ficar de fora da 
programação das comemorações do Dia da Liber-
dade em Vila Nova de Poiares, tendo o Município 
promovido um concerto com Pedro Caldeira Ca-
bral, na igreja matriz de Poiares (Santo André).

Acompanhado por Duncan Fox, em contrabai-
xo, Pedro Caldeira Cabral proporcionou ao públi-
co presente um espetáculo no contexto de Fado, 
mas com instrumentos pouco habituais neste gé-
nero musical, como é o caso da cítara portuguesa, 
resultando numa sonoridade diferente que en-
cantou a plateia.

O cenário e ambiência diferentes, pouco habi-
tuais em espetáculos culturais, conferiram ainda 
um fator extra de atratividade e envolvência ao 
concerto, inserido no projeto Sons do Sagrado, no 
âmbito da programação da Rede Cultural Terras 
da Chanfana.

Recorde-se que este é apenas um dos 15 proje-
tos culturais, com mais de 230 iniciativas e ações 
da programação desta rede intermunicipal, com-
posta pelos Municípios de Vila Nova de Poiares, 
Lousã, Miranda do Corvo e Penela, cofinanciada 
pelo Centro 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional, e que tem 
vindo a permitir uma aposta na dinamização cul-
tural na cultura, sem paralelo nestes territórios, 
com um investimento na ordem de um milhão 
de euros, repartidos pelos diferentes concelhos 
envolvidos.

Pedro Caldeira Cabral 
em concerto na igreja 
matriz de Poiares

Espetáculo no âmbito do projeto 
‘Sons do Sagrado’ da Rede 
Cultural Terras da Chanfana

Monumento de Homenagem aos Poiarenses falecidos 
na Guerra do Ultramar

Representante da bancada da CDU na Assembleia Municipal
Pedro Henriques

Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares
Nuno Lima Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
João Miguel Henriques

Representante da bancada do PS na Assembleia Municipal
Pedro Santos

Representante da bancada do PSD na Assembleia Municipal
Inês Carvalho
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Município delegou competências no Agrupamento de Escolas
Foi assinado em reunião do 

Conselho Municipal de Educa-
ção, o Contrato de Delegação de 
Competências, entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares 
e o Agrupamento de Escolas, no 
âmbito do processo de descentra-
lização de competências na Edu-
cação.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, «a descentralização de com-
petências é um bom princípio, na 
medida em que os municípios, 
pela sua proximidade e agilidade 
de funcionamento, têm uma me-
lhor perceção das necessidades e 
uma capacidade de intervenção 
mais rápida e eficaz, gerindo me-
lhor, e com menos desperdício». 
Contudo, avançou, «é necessário 
que a transferência de compe-
tências seja acompanhada da 
dotação de meios (humanos e 
financeiros) necessários para a 
cabal resposta às necessidades e, 
sobretudo, para uma prestação 
de serviços de qualidade, o que 
não tem acontecido nos diferen-

Assinatura do contrato decorreu durante Conselho Municipal de Educação

tes domínios, seja Ação Social ou 
na Saúde». 

Mesmo na área da educação, 
enfatizou, «este processo só foi 
possível devido ao bom enten-

Executivo rejeita transferência de competências na saúde
O Executivo Municipal de Vila 

Nova de Poiares deliberou por 
unanimidade não aceitar o auto 
de transferência de competências 
no domínio da saúde, nos termos 
definidos e propostos pela Admi-
nistração Regional de Saúde do 
Centro (ARSC).

Em termos gerais, o Executivo 
considera que no auto de trans-
ferência não estão garantidos os 
recursos financeiros, humanos e 
patrimoniais adequados às neces-
sidades permanentes dos muníci-
pes nesta matéria.

Recorde-se que os valores cons-
tantes na proposta da ARSC estão 
desatualizados e não têm em 
conta, nem o impacto resultan-
te da pandemia COVID-19, nem 
o impacto da guerra na Ucrânia, 

Proposta aprovada por unanimidade na Câmara Municipal

cujas consequências económicas, 
financeiras e sociais se têm vindo 
a agravar e que ainda se encon-
tram por avaliar. Neste sentido, o 
Município considera fundamen-
tal e premente a necessidade de 
atualização, tando dos serviços, 
como dos valores a transferir, in-
dependentemente da atualização 
anual com base na taxa de infla-
ção e das variações previstas para 
as remunerações dos trabalhado-
res em funções públicas, que já se 
encontrava prevista.

Além dos valores das despesas 
mensais (de eletricidade, água, 
gás e outros), o Município enten-
de que os valores relativos à ges-
tão, manutenção e conservação 
do imóvel são notoriamente insu-
ficientes, devido à antiguidade do 

edifício e equipamentos. 
Refira-se que a intervenção em 

curso no edifício do Centro de 
Saúde teve de reduzir substan-
cialmente o projeto inicial a fim 
de se poder enquadrar no investi-
mento elegível por parte da tute-
la, estando ainda bastante longe 

do investimento necessário para 
dotar aquele equipamento das 
condições necessárias e exigíveis 
para o bom funcionamento da 
estrutura.

Apesar de favorável ao concei-
to de descentralização de com-
petências, o Município entende 

que para este efeito, a tutela de-
veria entregar aos municípios a 
capacidade de decisão e os meios 
para intervirem diretamente no 
território, pelo que urge que os 
valores sejam atualizados e cor-
respondam efetivamente às ne-
cessidades neste domínio.

dimento entre as instituições lo-
cais, e à excelente colaboração e 
cooperação entre o município e 
o Agrupamento de Escolas», con-
cluiu.

O Município de Vila Nova de 
Poiares e o Agrupamento de Es-
colas têm consciência do grande 
desafio que representa este novo 
paradigma de funcionamen-

to, desenvolvendo, por isso, um 
conjunto de sinergias, dentro do 
espírito de colaboração e coope-
ração institucional que sempre 
pautou a atuação de ambas as 
entidades, tendo sempre como 
objetivo a melhoria do sistema 
educativo no concelho.

Esta delegação decorre da acei-
tação, pelo Município, das com-
petências na área da Educação 
e visa responder à necessidade 
de ajustar e adequar o funciona-
mento operacional das estruturas 
e equipamentos, com vista à me-
lhor otimização possível de recur-
sos humanos e materiais.

A celebração deste contrato 
de delegação de competências 
vem, assim, operacionalizar 
todo o processo, delegando al-
gumas competências no Diretor 
do Agrupamento de Escolas, em 
matéria da educação, sendo que 
algumas responsabilidades pas-
sam a ser também exercidas pelo 
Município, permanecendo ainda 
uma parte na esfera de jurisdição 
do Ministério da Educação.
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Laura Salvador é a nova 
Presidente dos Jovens 
Autarcas de Poiares

Tomada de Posse decorreu durante a reunião do 
Executivo Municipal

Os Jovens Autarcas de Vila Nova de Poiares 
têm uma nova Jovem Presidente e um novo 
Jovem Vereador, após a tomada de posse da 
Laura Salvador e Tiago Ferreira, numa cerimó-
nia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, em plena reunião do Executivo Mu-
nicipal.

Esta iniciativa da Câmara Municipal, que 
já vai na sua quarta edição, é, nas palavras do 
Presidente do Município João Miguel Henri-
ques, «um programa que pretende sensibilizar 
e envolver os nossos jovens na causa pública, 
promovendo a cidadania ativa através da par-
ticipação cívica e democrática».

João Miguel Henriques aproveitou para 
«desejar as maiores felicidades aos novos Jo-
vens Autarcas para o mandato que agora se 
inicia», sentimento partilhado por toda a Ve-
reação, e destacando «o orgulho por sentir no 
vosso discurso a clareza, coerência e conteúdo 
que nos permitem estar tranquilos quanto ao 
futuro, pois a vossa geração está muito bem 
preparada», referiu.

Durante a cerimónia de tomada de posse a 
Presidente Laura Salvador e o Vereador Tiago 
Ferreira expuseram em traços gerais aquelas 
que são os seus programas eleitorais e que pre-
tendem agora implementar durante o manda-
to que, recorde-se tem a duração de um ano, 

contando com um orçamento de 10 mil euros 
para executarem os seus projetos.

Laura Salvador destacou a melhoria das 
infraestruturas desportivas do Pavilhão Gim-
nodesportivo, a realização de eventos despor-
tivos de caráter inclusivo, a criação de equipas 
de voleibol e basquetebol, promoção de con-
curso de talentos, organização de caminhadas 
e corridas solidárias.

Já Tiago Ferreira, pretende implementar a 
atribuição de bolsas mensais para estudantes 
carenciados, realização de palestras e forma-
ções gratuitas e a apresentação de espetáculos 
de música, teatro e torneios desportivos.

“Jovens Autarcas” é um projeto que preten-
de potenciar comportamentos de cidadania, 
valorizar as opiniões dos jovens, as suas ideias 
e perspetivas para o futuro. Ao assumir uma 
participação ativa nas decisões políticas do 
seu concelho, o jovem desempenha o papel 
de porta-voz dos seus pares, sendo correspon-
sável pela gestão de um orçamento que lhe é 
atribuído, e procurando concretizar os proje-
tos que idealizou, numa lógica de diálogo e 
sustentabilidade.

Recorde-se que do ato eleitoral, que decor-
reu na Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, re-
sultou uma votação de 61,5% para a, Laura Sal-
vador e de 38,5% para o Tiago Ferreira.

Os Jovens Autarcas de Vila Nova de Poiares doaram cerca de uma 
centena de obras literárias que, a partir de hoje, vão integrar o acer-
vo das bibliotecas do Centro Escolar de São Miguel e da Escola E.B. 
2,3/S Dr. Daniel de Matos, representando um investimento de cerca 
de mil euros que provêm do orçamento do jovem Executivo.

Tratou-se da última iniciativa do mandato da Jovem Presidente 
Matilde Silva, antes de entregar a presidência aos novos eleitos. A 
apresentação da ação teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, João Miguel Henriques, e do Diretor do Agrupamento 
de Escolas do Concelho, Eduardo Sequeira.

De acordo com a Presidente cessante dos Jovens Autarcas, «é 
com muito gosto e satisfação que hoje procedemos à entrega destes 
livros, para que possam ser disponibilizados a toda a comunidade 
educativa, respondendo a uma necessidade que sabíamos existir 
nas bibliotecas escolares», referiu Matilde Silva.

Já Eduardo Sequeira, agradeceu «ao Município pela promoção 
de um projeto que podemos considerar excelente, ao capacitar e 
apelar a uma cidadania ativa por parte dos nossos jovens, e à Matil-
de, porque ao sabermos que este já era um dos projetos que preten-
dia desenvolver, respondeu afirmativamente ao nosso repto ofer-
tando estas obras literárias que estarão a partir de agora ao dispor 
dos alunos».

Para João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, 
«importa enaltecer o envolvimento e a disponibilidade que o Agru-
pamento de Escolas de Vila Nova de Poiares tem manifestado na 
promoção do projeto Jovens Autarcas, parceiro fundamental para 
a prossecução de uma iniciativa que valoriza a componente da ci-
dadania nos nossos jovens».

Dirigindo-se particularmente à Jovem Autarca Matilde Silva, 
João Miguel Henriques felicitou-a pelo trabalho desenvolvido ao 
longo do mandato que agora termina, acreditando que estas fun-
ções lhe permitiram «ajudar no seu crescimento enquanto pessoa e 
cidadã. E quando escuto a forma entusiasta como intervéns relati-
vamente ao projeto, isso é para o Presidente da Câmara uma enor-
me satisfação, porque se trata da constatação de que estamos no 
rumo certo, investindo bem, no desenvolvimento e capacitação dos 
nossos jovens».

Jovens Autarcas oferecem livros 
para as bibliotecas escolares

Ato representou a última iniciativa da 
Jovem Presidente cessante Matilde Silva
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Estórias de viagens pelo 
mundo no Dia do Livro Infantil

Iniciativa dirigida às crianças do ensino pré-escolar

A Câmara Municipal assi-
nalou o Dia Internacional do 
Livro Infantil, tendo prepara-
do para o efeito uma sessão 
de contos dirigida particular-
mente para as crianças que fre-
quentam os estabelecimentos 
de ensino pré-escolar públicos 
e privados do Concelho.

A iniciativa, que decorreu 
no Centro Cultural de Poia-
res, proporcionou às cerca de 
duas centenas de crianças uma 
viajem pelo mundo através de 
contos de autor e tradicionais 
populares, contando com o 
contributo da contadora de 

histórias Sofia Souto Moniz e 
do músico instrumentista Ale-
xander Lima, que integram o 
projeto cultural ‘Viajantes’.

Esta ‘viagem’, para além de 
proporcionar uma visão da 
cultura e tradições de outros 
povos, permitiu promover o 
gosto pelo livro e pela leitura 
entre os mais novos, procuran-
do fomentar hábitos de leitura 
entre as crianças do Concelho.

Trata-se de um objetivo 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, que em coo-
peração com outras entidades 
do Concelho, em particular 

com o Agrupamento de Es-
colas, CBEISA e ADIP, propor-
ciona à comunidade juvenil 
diversas atividades ao longo 
de todo o ano, enquadradas 
nesta política de promoção da 
leitura.

O Dia Internacional do Li-
vro Infantil é celebrado em 
todo o mundo a 2 de abril, dia 
que assinala o nascimento de 
Hans Christian Andersen, e 
que, desde a sua instituição 
em 1967, chama a atenção para 
a importância da leitura e para 
o papel fundamental dos li-
vros para a infância.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITOU 
STAND DE VILA NOVA DE POIARES NA BTL

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou 
o stand de Vila Nova de Poiares na BTL - Bolsa de Turismo 
de Lisboa, que decorreu na FIL, tendo sido recebido pelo 
Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.
Neste certame de promoção turística, o Concelho esteve pre-
sente com um stand integrado no da CIM-Região de Coimbra, 
no das Terras da Chanfana, da DUECEIRA, e ainda marcou 
presença no stand da AMREN2, dedicado à rota da N2.
Durante o certame, Vila Nova de Poiades promoveu os seus 
ex-libris: a gastronomia com a Chanfana em destaque, o seu 
artesanato, os percursos pedestres e atividades de desporto 
e aventura, e apresentou o Mapa Sonoro, trabalho efetuado 
durante a pandemia em colaboração com A Música Portugue-
sa a Gostar Dela Própria

VILA NOVA DE POIARES ESTEVE REPRESENTADO
NA CERIMÓNIA DO 15º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA EPIS

Vila Nova de Poiares esteve presente na celebração do 15º aniversário da EPIS 
- Empresários Pela Inclusão Social, num encontro com a presença do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Nesta celebração, que decorreu no Jardim da Cascata do Palácio de Belém, 
em Lisboa, estiveram presentes os  mais de 350 representantes de empresas 
e associados do projeto, de todo o país, familiares de alunos, diretores de 
escolas, professores, voluntários EPIS e os 40 alunos, reconhecidos pelo seu 
mérito académico.
Vila Nova de Poiares fez-se representar pela Vereadora com o Pelouro da Edu-
cação, Maria da Luz Pedroso, de cinco alunos do 3º e 4º ano, que espelham o 
acompanhamento dos alunos que foram acompanhados pelo EPIS no Concelho, 
e de duas das técnicas da Câmara Municipal que trabalham neste projeto.
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Exposição ‘Bom Dia Cerâmica’ 
celebra tradição oleira de Poiares

Iniciativa integrada no âmbito do evento europeu Buongiorno Ceramica

O Centro Cultural de Poiares 
acolheu a exposição ‘Bom Dia Ce-
râmica’, na qual foi possível desco-
brir a tradição oleira de Vila Nova 
de Poiares, em particular o Barro 
Preto de Olho Marinho. Esta foi 
uma das iniciativas integradas no 
programa da APtCVC (Associação 
Portuguesa de Cidades e Vilas Ce-
râmicas), que decorrem no âmbi-
to do evento europeu Buongiono 
Ceramica 2022.

Nesta exposição puderam ser 
encontrados diversos trabalhos 
incluído painéis, pinturas e peças 
cerâmicas dos oleiros e ceramis-
tas do Concelho, nomeadamente, 
Fernando Correia, Judite Pereira, 
António Albuquerque e Alves Pi-
nheiro.

Para assinalar o ‘abrir das por-
tas’ da mostra, esteve presente o 
Presidente da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, acompa-
nhado das Vereadores Maria da 
Luz Pedroso e Lara Henriques de 
Oliveira, precisamente no dia em 
que se assinalou o Dia Nacional 
do Azulejo.

Esta data pretendeu sensibili-
zar e conferir notoriedade a esta 
tradição nacional, ao mesmo tem-
po que alerta para a necessida-
de de preservação e proteção do 
património azulejar de Portugal. 
Neste âmbito, o Município pre-
parou diversos ateliês destinados 
aos alunos do pré-escolar do Con-
celho, nos quais as crianças pude-
ram ‘dar asas’ à sua imaginação 

pintando diversos azulejos.
Refira-se que em 2021 o Bar-

ro Preto de Olho Marinho viu o 
seu processo de certificação con-
cluído, tendo a UPA (Unidade de 
Produção Artesanal) do oleiro 
Fernando Correia (LBP – Louça 
de Barro Preto de Olho Marinho) 
recebido o selo de autenticidade 
pela A.Cettifica, organismo que 
é responsável em Portugal pela 
certificação de produções artesa-
nais. Já este ano, foi a vez da oleira 
Judite Pereira (ADIP – Associação 
de Desenvolvimento Integrado de 
Poiares) a ser também certificada 
por aquele organismo.

Recorde-se que o Município de 
Vila Nova de Poiares é um dos 14 
fundadores da APtCVC 

4º ANIVERSÁRIO DA APtCVC
CELEBRADO NO FUNDÃO

O Município de Vila Nova de 
Poiares marcou presença na 
celebração do 4º aniversário da 
Associação Portuguesa de Cida-
des e Vilas Cerâmicas (AptCVC), 
evento que decorreu na cidade 
do Fundão, e que contou com 
uma visita à Casa do Barro.

ASSEMBLEIA GERAL DA APtCVC DECORREU EM POIARES

Vila Nova de Poiares acolheu a Assembleia Geral da AptCVC com presença 
de representantes de 16 municípios associados, 2 membros honorários e 
2 municípios observadores. 
Nesta reunião foi aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2021, o 
Plano de atividades e Orçamento para 2022,  a adesão de novos muni-
cípios associados (Estremoz, Loures e Vila Real) e dois novos membros 
honorários (o Projeto SOS Azulejo e ainda o Mestre Manuel Cargaleiro).

GENTES DA N2 EM EXPOSIÇÃO

O projeto “Gentes da N2” é uma iniciativa da I Create em parceria com o 
Município de Vila Nova de Poiares e as Juntas de Freguesia do Concelho, 
no âmbito do protocolo anual de atividades “Qual Velho, Qual Carapuça”, 
e que resutou numa exposição que esteve patente no CCP..
É composta por 42 fotografias a cores e 4 vídeos com entrevistas estru-
turadas a 8 pessoas que vivem nas 4 freguesias do concelho. 

VISIT_POIARES - REDE DE GEOCACHING DO CONCELHO

Vila Nova de Poiares dispõe de uma rede de geocaching, totalizando 53 
geocaches em diversos locais do concelho.
Estes pontos estão localizados nos Percursos Pedestres do Carvalho, Ri-
beira de Poiares e Alva, na Estrada da Nacional 2 e em outros elementos 
patrimoniais como capelas, igreja, fontanários e monumentos.
Esta é uma ferramenta que pode ser utilizada para não só promover o 
território mas também para promover um estilo de vida saudável através 
da promoção do desporto de natureza, nomeadamente a caminhada. 
As caches relativas ao projeto promovido pelo Município de Vila Nova de 
Poiares, em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, estão identificadas com a designação Visit_Poiares. 
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Poiares recebeu 
Selo de Município 
Amigo da Juventude

Destacado o contributo da Câmara Municipal na 
promoção de ações e políticas direcionadas para 
o envolvimento dos jovens

Vila Nova de Poiares foi um dos 62 
municípios que foi distinguido com o 
selo de Município Amigo da Juventude 
atribuído pela Federação Nacional das 
Associações Juvenis (FNAJ)

A distinção premeia as autarquias 
que integram a Rede Nacional de Mu-
nicípios Amigos da Juventude, criada 
pela FNAJ em 2019, e que se destacaram 
pelo envolvimento efetivo de jovens 
na construção de estratégias para o 
presente e futuro, contribuindo para a 
implementação de melhores políticas 
locais de juventude.

Para esta distinção muito contribuí-
ram as ações e políticas desenvolvidas 
pelo Município de Vila Nova de Poiares 
direcionadas para o envolvimento dos 
jovens, desde o Orçamento Participati-
vo Jovem ao programa Jovens Autarcas, 
entre muitos outros que o Município 
tem vindo a desenvolver, num processo 
de aproximação dos jovens e sensibili-
zação para a importância da sua parti-
cipação ativa no processo de tomada de 
decisão e concretização das politicas de 
juventude no concelho.

Para o Presidente da Câmara Munici-
pal, João Miguel Henriques, “a atribui-
ção deste Selo é o reconhecimento pú-
blico de que estamos no bom caminho, 
e que o diálogo de proximidade com 

os jovens, sustentado em medidas bem 
planeadas, promotoras da sua partici-
pação e emancipação é fundamental 
para a mudança de mentalidades e 
implementação das bases necessárias 
para a construção de um futuro com 
maior participação dos jovens na causa 
pública”.

“Temos permanentemente procu-
rado inovar e criar mecanismos que 
valorizem a juventude e os movimen-
tos associativos jovens, contrariando 
a passividade e procurando que os 
jovens se assumam como verdadei-
ros agentes ativos na definição e con-
cretização das políticas que a eles se 
dirigem, participando, apresentando 
ideias, dando contributos e ajudando a 
encontrar as melhores soluções para as 
temáticas que eles próprios dominam 
e conhecem melhor do que ninguém”, 
referiu.

Refira-se ainda que esta Rede de Mu-
nicípios Amigos da Juventude, da qual 
Poiares faz parte, juntamente com mais 
de 152 outros municípios, tem vindo a 
assumir-se como um espaço privilegia-
do de partilha de boas práticas entre 
autarquias, contribuindo para o cres-
cimento do trabalho realizado pelos 
municípios portugueses, em matéria 
de políticas da juventude.

Ligação de Poiares ao IP3 
com ‘luz verde’ para avançar

João Miguel Henriques classifica momento como 
importante para resolver problema das acessibilidades

Foi com grande satisfação que o Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, João Miguel Henriques, informou o 
Executivo Municipal da ‘boa nova’ - como a 
classificou -, relacionada com o Estudo de 
Viabilidade da Variante à EN17, entre o Nó 
de Ceira da A13 e a Ponte Velha, incluindo a 
ligação de Vila Nova de Poiares ao IP3.

Trata-se da decisão unanime tomada em 
reunião do Conselho Intermunicipal da CIM 
– Região de Coimbra pelos 19 Municípios 
que a compõe, que decorreu no Centro Cul-
tural de Poiares, e que deu luz verde para a 
execução do estudo pela Infraestruturas de 
Portugal.

De acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal, esta decisão «vai permitir avan-
çar desde já com a elaboração do estudo 
tecnicamente mais avançado, para a cons-
trução da estrada que irá ligar Vila Nova de 
Poiares ao IP3, partindo da Estrada da Beira, 
na zona da Ponte Velha, passando pela Zona 
Industrial do Concelho, e terminando no nó 
de Miro».

«Este é um processo que não parará, e que 

finalmente colocará fim a um problema que 
a todos nos afeta e para o qual nunca nin-
guém tinha encontrado solução», referiu 
João Miguel Henriques, considerando que 
se trata «de um momento importante para 
Vila Nova de Poiares, ao resolver o enorme 
entrave para o crescimento económico de 
toda uma região, nomeadamente as acessi-
bilidades», afirmou.

Segundo João Miguel Henriques, «este 
passo permite-nos a satisfação de, finalmen-
te, conseguirmos já vislumbrar a ‘luz ao fun-
do do túnel’ de um processo que com certeza 
ainda levará alguns anos a estar concluído».

Refira-se que o estudo prevê a construção 
de uma via para uma velocidade base míni-
ma de 90km/h, contando com apoio técnico 
e a garantia de suporte do 50% do valor dos 
encargos pela Infraestruturas de Portugal, e 
que resulta da Resolução do Concelho de Mi-
nistros que autorizou a IP a desenvolver os 
procedimentos tendentes à implementação 
do projeto rodoviário “Ligação ao IP3 dos 
Concelhos a sul”, com um investimento de 
20 milhões de euros + IVA».

DIA DO FUNCIONÁRIO

O Município de Vila Nova de Poiares organi-
zou o Dia do Funcionário, evento que reuniu 
todos os colaboradores do Município e das 
Juntas de Freguesia do Concelho.
Esta iniciativa que decorreu no Louredo 
Natura Parque, foi uma oportunidade para 
reforçar os laços de colaboração e integra-
ção entre colegas, de promover a união e o 
espírito de equipa, proporcionando um dia 
divertido e diferente a tod@s.
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Associação Empresarial de Poiares celebrou 8º aniversário

A Associação Empresarial de 
Poiares celebrou o seu oitavo ani-
versário na Associação Desporti-
va e Cultural de Olho Marinho e 
Alveite Pequeno, numa iniciativa 
a que o Município se associou ho-
menageando as 12 empresas do 
concelho foram distinguidas com 
o prémio PME Líder 2021.

A escolha da localidade de 
Olho Marinho pretendeu, para 
além de descentralizar os eventos 
da AEDP que representa todo o 
concelho, também evocar as ativi-
dades económicas mais tradicio-
nais que ali se encontram, de que 
é exemplo a produção do barro 
preto, recentemente certificado.

O ponto alto foi a homenagem 
do Município às 12 empresas que 
viram o seu trabalho reconhecido 
com o prémio PME Lider 2021, a 
par da apresentação da platafor-

Foram homenageadas as “PME Líder” de Vila Nova de Poiares

ma digital “Berta” que, nas pala-
vras do Presidente da AEDP, Paulo 
Carvalho, pretende assentar três 
pilares: Restauração, Atividades 
de Lazer e Alojamento, conside-

rando que esta nova ferramenta, 
inovadora, irá proporcionar a 
descoberta de pontos turísticos e 
novas experiências aos seus utili-
zadores.

Feito um balanço muito po-
sitivo dos 8 anos da AEDP, o dia 
foi também aproveitado para 
delinear estratégias de futuro, 
que passam pela afirmação e evo-

lução da presença digital, bem 
como para apresentar projetos 
que poderão vir a ser submetidos 
a candidatura ao PRR-Plano de 
Recuperação e Resiliência.

«MUNICÍPIO ADERE À REDE DE APOIO 
AO INVESTIDOR DA DIÁSPORA

O Presidente da Câmara Municipal, João Mi-
guel Henriques, assinou o Termo de Adesão 
do Município à RAID - Rede de Apoio ao 
Investidor da Diáspora numa cerimónia que 
decorreu em Idanha-a-Nova, durante o I Fó-
rum dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes 
e ao Investimento da Diáspora, na presença 
do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Paulo Cafôfo.
Mais informação em https://pnaid.mne.gov.
pt/pt/recursos-e-redes

CÂMARA MUNICIPAL RECEBE
DISTINÇÃO “TURISMO MILITAR PORTUGUÊS 2021”

O Município de Vila Nova de Poiares recebeu a distinção 
“Turismo Militar Português 2021” atribuída pela Asso-
ciação de Turismo Militar Português, numa cerimónia em 
que participou a Vereadora da Câmara Municipal com o 
pelouro do Turismo, Lara Henriques de Oliveira, e que 
decorreu em Porto de Mós.
Esta distinção resulta do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela Câmara Municipal e em parceria com 
a referida Associação, e que contribuiu de forma visível 
para a salvaguarda, proteção e divulgação do património 
histórico-militar nacional.

CÂMARA MUNICIPAL ADERE AO PROGRAMA
“FORMAÇÃO MAIS PRÓXIMA”

Trata-se de uma iniciativa do Turismo de Portugal, à qual se associam 
os Municípios da CIM Região de Coimbra, com o intuito de qualificar os 
agentes ligados ao setor e atrair novos profissionais. 
O protocolo foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, na presença da Secretária de 
Estado do Turismo, Rita Marques.
Refira-se que a formação é gratuita, podendo todos os interessados 
obter mais informação em https://bit.ly/3tQkq3k
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Alunos homenagearam Aristides Sousa Mendes
Os alunos do Clube de Poesia e 

Contadores de Histórias do Agru-
pamento de Escolas de Vila Nova 
de Poiares subiram ao palco da 
Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Ma-
tos para o espetáculo ‘Nas malas 
deixei o meu coração’, uma dra-
maturgia que pretendeu home-
nagear as vítimas do Holocausto e 
um dos seus salvadores, Aristides 
de Sousa Mendes.

Aristides de Sousa Mendes foi 
o diplomata português que du-
rante a II Guerra Mundial salvou 
mais de 30.000 vidas da perse-
guição nazi, em 1940, no que é 
considerado como a maior ação 
de salvamento empreendida por 
uma pessoa individual.

Entre o público presente des-
taque para o seu neto, António 
de Sousa Mendes, que fez questão 
de marcar presença, e a quem se 
juntou para além de alunos, pais 
e funcionários, o diretor do Agru-
pamento, Eduardo Sequeira, e a 
Vereadora da Câmara Municipal, 

Peça de teatro ‘‘Nas malas deixei o meu coração’ relembrou as vítimas do Holocausto

com o Pelouro da Educação, Ma-
ria da Luz Pedroso

Este espetáculo, que nasceu 
de forma virtual em contexto de 
pandemia, envolvendo o Agrupa-
mento de Escolas, Companhia de 
Teatro Experimental de Poiares e 

Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, foi adaptado em peça 
de teatro por forma a concorrer 
ao Prémio Autárquico ‘Aristides 
de Sousa Medes e outros salva-
dores portugueses – Holocausto, 
valores universais, humanismo e 

justiça’, na categoria Fazer Acon-
tecer’, onde conquistou o primei-
ro prémio.

Tendo tem como público-al-
vo os estudantes do 3º ciclo esta 
dramaturgia pretende garantir o 
seu interesse na execução e nos 

valores e memórias que preten-
de transmitir, permitindo assim 
angariar embaixadores para o de-
senvolvimento de novos compor-
tamentos, atividades e ações de 
cariz humanitário, de liderança e 
cooperação.

Unidade Móvel do programa Cuida-te+ do esteve em Poiares
A unidade móvel do programa 

Cuida-te+ criado pelo Instituto 
Português do Desporto e Juven-
tude (IPDJ) esteve em Vila Nova 
de Poiares, na Escola E.B. 2,3/S Dr. 
Daniel de Matos, numa ação pro-
movida pela Câmara Municipal.

Esta iniciativa foi acompanha-
da pela vereadora Maria da Luz 
Pedroso, pelo diretor do Agru-
pamento de Escolas, Eduardo Se-
queira, pela coordenadora do PES 
- Programa de Educação e Saúde, 
Lúcia Pinto e também pela enfer-
meira Paula Santos, responsável 
pela UCC – Unidade de Cuidados 
de Saúde na Comunidade do Cen-
tro de Saúde de Vila Nova de Poia-
res e responsável pelo Gabinete 
de Atendimento ao Aluno.

O Cuida-te+ é um programa de 
saúde juvenil dirigido a jovens, 
entre os 12 e os 25 anos, com es-

Iniciativa promovida pelo IPDJ e pela Câmara Municipal dirigida à comunidade juvenil

pecial foco nos comportamentos 
aditivos e dependências, alimen-
tação, atividade física e despor-
tiva, saúde sexual e reprodutiva 
e ainda saúde mental. Este pro-
grama é assegurado por profis-
sionais especializados na área da 

saúde juvenil que garantem toda 
a confidencialidade do processo.

O principal objetivo do pro-
grama Cuida-te+ passa pela pro-
moção dos fatores de proteção 
e redução de fatores de risco de 
doenças relacionadas com estilos 

de vida, bem com pela adoção de 
uma perspetiva mais compreensi-
va face à saúde juvenil, procuran-
do abranger os jovens e os seus 
pares, escolas, comunidades e 
famílias.

Para o efeito o programa Cui-

da-te+ disponibiliza unidades 
móveis, que são viaturas equi-
padas com um grupo técnico 
especializado na área da saúde 
juvenil, que se desloca aos esta-
belecimentos de ensino, locais de 
diversão, mostras, feiras, festivais 
ou outras iniciativas similares, 
para sensibilizar e informar sobre 
as diferentes temáticas aborda-
das pelo o programa.

O programa Cuida-te+ oferece 
diversos canais de comunicação, 
para que os jovens não se sintam 
abandonados e sem apoio, desde 
um gabinete de Saúde Juvenil em 
cada distrito e um espaço online 
onde é possível colocar questões 
a psicólogos de forma anonima, 
gratuita e confidencial. 

Para mais informações pode 
consultar o site disponível em: ht-
tps://ipdj.gov.pt/.
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Condomínio de Aldeias alargado 
a Casal do Gago e Ribas

Investimento de cerca de 50 mil euros financiados pelo Fundo Ambiental

Depois de Soutelo e Moura 
Morta, o Município de Vila Nova 
de Poiares alargou o projeto ‘Con-
domínio de Aldeias – Programa 
de Apoio às Aldeias Localizadas 
em Território de Floresta’ aos lu-
gares de Casal do Gago, na fre-
guesia de São Miguel, e de Ribas, 
na freguesia de Poiares – Santo 
André.

Trata-se de um investimento 
de cerca de 50 mil euros, financia-
do pelo Fundo Ambiental, e que 
permite uma intervenção em cer-
ca de 24 hectares de propriedade 
privada em cada uma das aldeias 
agora abrangidas por este proje-
to, que assenta na concretização 
de boas práticas de adaptação 
às alterações climáticas, através 
de atividades económicas que 
acrescentam valor na requalifica-
ção e gestão desses territórios, e, 
em particular, na valorização dos 
ecossistemas.

Nesse sentido, a Câmara Muni-
cipal promoveu reuniões com os 
proprietários e produtores flores-
tais, tanto no Centro de Convívio 
de Casal do Gago, Fonte Longa e 

Vale do Gueiro, como no Centro 
de Convívio de Ribas onde foram 
esclarecidas dúvidas dos presen-
tes e apresentadas intervenções a 
realizar. 

Assim, as ações passam pela 
plantação de espécies autóctones 
e recuperação da regeneração na-
tural existente de folhosas diver-
sas, convertendo os povoamentos 
mais resilientes aos incêndios 
e fomentando a biodiversidade 
existente. Da mesma forma que 
se pretende potenciar outras prá-
ticas como a produção de fruto, 
através da colocação de árvores 
como a nogueira, o castanheiro, 
o medronheiro, pinheiro man-
so, oliveiras, freixos e amieiros, 
permitindo que os proprietários 
possam ter outra rentabilidade 
para além das monoculturas de 
eucalipto que predominam nes-
tes locais.

No fundo, o projeto visa redu-
zir significativamente o risco de 
incêndio, através da diversifica-
ção dos espaços florestais arbo-
rizados com folhosas autóctones 
de elevado potencial produtivo, e 

adequando a floresta à crescente 
procura de atividades de recreio 
e de espaços de interesse paisa-
gístico - de que são exemplo os 
percursos pedestres e outras ati-
vidades desportivas de aventura 
e contacto com a natureza -, da 
promoção da biodiversidade e 
da criação de faixas ecológicas de 
proteção, através do surgimen-
to de áreas de descontinuidade 
junto dos aglomerados popula-
cionais.

Recorde-se que em 2021, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de 
Poiares implementou o ‘Condo-
mínio de Aldeias’ nos lugares de 
Soutelo, freguesia de Arrifana, e 
de Moura Morta, freguesia de La-
vegadas. Grande parte das inter-
venções realizadas aconteceram 
em propriedade privada, pelo 
a participação e envolvimento 
neste projeto dos respetivos pro-
prietários que foi fundamental, 
ao consentirem a realização das 
ações nos seus terrenos, valoriza-
dos sob o ponto de vista patrimo-
nial e da sustentabilidade e resi-
liência ambiental.

O programa promovido pela Câmara Municipal “A Nos-
sa Floresta”, conheceu em 2022 uma nova edição, tendo 
sido entregues sobreiros e castanheiros num total de 600 
árvores

Desde 2020 que este programa tem permitido que os 
proprietários florestais possam ir realizando ações de re-
povoamento florestal, integrando nas suas propriedades 
espécies autóctones. Com este programa o Município pre-
tende diversificar a floresta do Concelho, combatendo a 
monocultura, numa perspetiva de maior diversidade, que 
resulte em fatores de sustentabilidade ambiental e econó-
mica, acrescentando maior resiliência a toda a floresta.

2ª edição do Programa 
‘A Nossa Floresta’

Entregues 600 árvores

O Município de Vila Nova de Poiares foi visitado por 
operacionais da Unidade Especial de Proteção e Socorro 
(UEPS), do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente 
(SEPNA) da Guarda Nacional Republicana, a exemplo do 
que já sucedeu em anos anteriores.

Esta ação que assumiu um carácter de sensibilização e 
prevenção, está enquadrada no âmbito do Programa Flo-
resta Segura 2022, com o objetivo prioritário de verificar o 
cumprimento da legislação, nomeadamente se foram con-
cretizadas as limpezas das faixas de proteção em redor das 
habitações e dos aglomerados populacionais em geral e 
que são da responsabilidade dos proprietários.

Como referido, esta ação decorreu em todo o Concelho, 
pois as quatro freguesias estão classificadas como prioritá-
rias em termos de risco de incêndio, precisamente pela sua 
mancha florestal.

GNR promove ações de 
sensibilização em Poiares

Programa Floresta Segura 2022
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Reconhecido o trabalho dos
alunos na promoção do 
Poiares + Sustentável Dose Q.B.

Programa com foco na redução do desperdício alimentar

A Câmara Municipal reconhe-
ceu publicamente o meritoso tra-
balho que tem vindo a ser desen-
volvido pelos alunos dos Cursos 
Profissionais de Cozinha e Restau-
ração e Bar, da Escola Dr. Daniel de 
Matos, no âmbito do projeto Poia-
res + Sustentável Dose Q.B.

Trata-se, recorde-se, de um pro-
jeto promovido pelo Município, e 
financiado pelo Fundo Ambiental, 
que visa a promoção de práticas 
de consumo sustentável, focando 
na redução do desperdício ali-
mentar, quer no retalho, quer no 
consumidor final, com o intuito 
de produzir impactos retroativos 
nas cadeias de produção e distri-
buição.

Um dos grandes contributos 
para a divulgação da iniciativa 
veio diretamente dos alunos, que 
criaram receitas com sobras, entre 
as quais se destaca o hambúrguer 
de Chanfana, confecionado com 
as sobras do ex-libris da gastro-
nomia de Vila Nova de Poiares, e 
que tiveram a oportunidade de 
preparar e servir no âmbito do seu 
percurso curricular.

Assim, e tendo em considera-
ção todo o empenho na promoção 
do projeto, o Presidente da Câma-
ra Municipal, João Miguel Henri-
ques, acompanhado pela Verea-
dora com o pelouro da Educação 
e Ambiente, Maria da Luz Pedroso, 
do Presidente do Agrupamento de 

Escolas, Eduardo Sequeira, e do 
corpo docente responsável pelos 
cursos profissionais, entregaram 
o Diploma de reconhecimento às 
cerca de duas dezenas de alunos.

Refira-se que, para além das 
ações de sensibilização realizadas 
junto dos consumidores e do setor 
da restauração do Concelho, o Mu-
nicípio desenvolveu o site www.
poiaresqb.pt onde pode encontrar 
informação e dicas para reduzir o 
desperdício alimentar. O destaque 
vai para a receita elaborada pelos 
alunos dos Cursos Profissionais 
de Cozinha e Restauração e Bar, 
acompanhada de outras receitas 
que contribuirão para um consu-
mo sustentável.

ALUNOS SENSIBILIZADOS 
PARA A PROBLEMÁTICA DO
DESPERDÍCIO ALIMENTAR

O Município de Vila Nova de 
Poiares em parceria com a SUMA 
dinamizou um conjunto de ações 
de sensibilização junto dos alu-
nos do 1º Ciclo do Agrupamento 
de Escolas do Concelho, relativas 
à temática do desperdício ali-
mentar, e que se enquadram no 
projeto Poiares + Sustentável, 
Dose Q.B. 

ASSEMBLEIA MY POLIS REÚNE 300 ALUNOS

A Assembleia ‘My Polis’ reuniu cerca de 300 alunos de 12 turmas do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, no Centro Cultural de 
Poiares, onde apresentaram propostas sobre as mais variadas temáti-
cas, desde sustentabilidade, proteção civil, ação social, desporto, entre 
outras..
A Academia ‘My Polis’ nas escolas é um projeto de cidadania participativa 
focado na participação dos mais jovens, e que tem vindo a ser desenvol-
vido ao longo dos últimos dois anos letivos no Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Poiares, promovido pela Câmara Municipal e com o apoio 
financeiro do POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego).
O culminar do processo ocorre com a submissão das propostas na 
plataforma digital ‘My Polis’, as quais serão apresentadas na referida 
Assembleia, com participação dos decisores políticos, por forma a que os 
jovens se possam assumir como agentes transformadores do sue próprio 
território.

GALA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

O recinto de Nossa Senhora das Necessidades foi o palco para a Gala das 
Atividades de Enriquecimento Curricular. O espetáculo culminou numa 
atuação conjunta da Filarmónica Fraternidade Poiarense e dos alunos.

1º BOOTCAMP DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO DE COIMBRA

O “Iº Bootcamp da Educação - O Interior da Educação no Centro da 
Natureza – O Manifesto de uma Região”, dinamizado pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra e que decorreu na Pampilhosa da 
Serra, contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, com o pelouro da Educação, Maria da Luz Pedroso, 
Ao longo de 3 dias, o evento reuniu Vereadores da Educação e Diretores 
de Agrupamento Escolar de toda a Região, nesta jornada de reflexão, 
realizada de forma informal e colaborativa, com o objetivo de definir 
estratégias para o desenvolvimento integrado da educação na Região.
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Piscinas da Fraga abertas para 
mais uma época balnear

Espaço estará de portas abertas até início de setembro

As Piscinas da Fraga abriram as 
suas portas aos muitos veranean-
tes que são esperados naquele 
complexo de lazer de Vila Nova de 
Poiares, marcando oficialmente a 
abertura da época balnear que se 
estende até setembro.

Esse momento foi assinalado 
pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Poiares, João 
Miguel Henriques acompanhado 
do Executivo, do Presidente da 
Junta de Freguesia de São Miguel, 
do Presidente e do Comandante 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários, que visi-
taram a infraestrutura.

Ao contrário dos últimos anos 
em que, por força da situação pan-
démica vivida, foi necessário res-

tringir o horário de funcionamen-
to e a lotação do espaço, este ano o 
complexo poderá ser utilizado em 
pleno, permitindo que, desta for-
ma as pessoas possam desfrutar 
das fantásticas condições que as 
Piscinas da Fraga proporcionam, 
ao mesmo tempo que se garantem 
todas as condições de segurança 
aos utilizadores.

Assim, o Complexo funciona 
em horário contínuo das 10h às 
19h de Terça-feira a Domingo, e 
nas segundas-feiras apenas du-
rante a tarde, das 14h às 19h, es-
tando encerrado durante a manhã 
para trabalhos de manutenção e 
limpeza das piscinas.

O espaço de lazer irá ainda 
dispor de serviço de bar que, à 

semelhança dos anos anteriores, 
será assegurado pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Vila Nova de Poiares. 
Como novidade, este ano, serão 
servidas refeições rápidas.

 
Entradas gratuitas e espaços 
para muita diversão em família

Também como habitualmen-
te, as entradas manter-se-ão to-
talmente gratuitas, permitindo 
a todos os utilizadores, não só de 
Vila Nova de Poiares como os de 
todos os concelhos vizinhos que 
nos visitam por esta altura, apro-
veitarem das excelentes condições 
do Complexo para desfrutarem de 
magníficos dias em família com 
muito lazer e diversão.

PISCINAS MUNICIPAIS
ABRIRAM AO PÚBLICO

Também as Piscinas Municipais existentes 
no Complexo Desportivo abriram as suas 
portas, estando a funcionar de segunda 
a domingo entre as 10h00 e as 13h00, 
e das 14h00 à 19h00. A entrada tem um 
custo de 1€. 
Na reabertura do espaço estiveram o 
Presidente da Câmara Municipal o local, 
acompanhado do Executivo, do Presidente 
da Junta de Freguesia de Poiares (Santo 
André) e do responsável pela entidade 
gestora do espaço, a Healthy Fitness GYM .

BIKE PAPER À DESCOBERTA DE VILA NOVA DE POIARES

 O CLDS 4G de Vila Nova de Poiares em parceria com o Agrupamento de 
Escolas, o posto local da Guarda Nacional Republicana e a Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Poiares organizaram o Bike Paper, que reuniu cerca 
de duas dezenas de crianças e jovens.
Após uma breve formação sobre segurança rodoviária ministrada pelo 
Comandante local da GNR, os participantes puderam descobrir um pouco 
mais da cultura e património do Concelho, através de pistas que os leva-
ram aos Paços do Concelho, CCP, Núcleo Museológico Escolar, Mural da 
Nacional 2, Jardim Municipal, culminando no Centro de Dia da Irmandade 
de Nossa Senhora das Necessidades, acompanhados da Vereadora da 
Câmara Municipal, Maria da Luz Pedroso, dos técnicos do Município e do 
CLDS.
Por fim, houve ainda lugar a um encontro intergeracional, onde mais no-
vos e seniores puderam degustar alguns dos saudáveis Cocktails 100% 
Cool, criados pelos alunos do curso de restauração e bar do Agrupamen-
to de Escolas de Vila Nova de Poiares

BIO_POIARES REVELA A BIODIVERSIDADE DO CONCELHO

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade 
o Município de Vila Nova de Poiares promoveu a exposição fotográfica 
BIO_POIARES, que percorreu todos os estabelecimentos de ensino do 
Concelho durante o mês de junho.
Durante a presença na Escola E.B./S Dr. Daniel de Matos, a exposição foi 
visitada pela Vereadora com o Pelouro da Educação e Ambiente, Maria da 
Luz Pedroso, a mostra resulta de um conjunto de fotografias da autoria 
dos alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, que registaram através do 
seu olhar as diferentes formas de vida existentes no concelho.
Esta iniciativa pretendeu divulgar, promover e defender a conservação da 
biodiversidade no Município, ao mesmo tempo que envolve os alunos na 
proteção da fauna e flora locais.
Após passar pelos diferentes estabelecimentos de ensino, a exposição 
será exibida ao público em geral, no CCP [ Centro Cultural de Poiares ], 
dando assim a conhecer a biodiversidade, de Vila Nova de Poiares a toda 
a comunidade.
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Orçamento Participativo em fase 
de votação até final de agosto

Iniciativa dividida em duas vertentes: Geral e Jovem

Depois da apresentação de 
propostas, o Orçamento Parti-
cipativo de Vila Nova de Poiares 
entrou em fase de votação, a qual 
decorre até final de agosto. 

Foram aceites todas as pro-
postas apresentadas, 3 para o 
Orçamento Participativo Geral e 
apenas uma para o Orçamento 
Participativo Jovem, a qual terá, 
ainda assim, de granjear 51% de 
votos favoráveis para que possa 
ser implementada.

Orçamento Participativo Geral
• Proposta 1 – “Criação de es-

paço de capacitação e inclusão 
digital para idosos e jovens” - Va-
lor: 24.979,09 (vinte quatro mil 
novecentos e setenta e nove euros 
e nove cêntimos) – Proponente: 
Associação de Desenvolvimento 
Integrado de Poiares - ADIP

• Proposta 2 – “Requalificação 
e criação de espaço de lazer jun-
to à capela de Nossa Senhora das 
Necessidades” - Valor: 24.995,31 
(vinte e quatro mil e novecentos 
e noventa e cinco euros e trinta 
e um cêntimos) – Proponente: 
José Manuel Ferreira Henriques 
Simões

• Proposta 3 – “Aquisição de 

viatura para transporte de atle-
tas” – Valor: 15.000,00 (quinze 
mil euros) – Proponente: IKIGAI 
Clube de Karaté de Vila Nova de 
Poiares - CIKP
Orçamento Participativo Jovem

• Proposta 1 – “Cobertura e re-
qualificação do pátio interior do 
Pavilhão B da EB 2,3/S Dr. Daniel 
de Matos e criação de sala tec-
nológica nesse espaço” - Valor: 
24.999,99 (vinte e quatro mil, no-
vcentos e noventa e nove euros e 
noventa e nove cêntimos) – Pro-
ponente: Daniel Filipe Aldeias 
Novais

Durante a fase de votação, to-
dos os cidadãos terão direito a 
quatro votos, sendo distribuídos 
da seguinte forma: Cada muníci-
pe na faixa etária de 16 a 35 anos 
pode colocar três votos em pro-
postas do OPJ e um voto em pro-
postas do OPG; e, cada munícipe 
na faixa etária acima dos 35 anos 
pode apresentar um voto em pro-
postas do OPJ e três votos em pro-
postas do OPG.

A votação é aberta a todas as 
pessoas singulares, com idades 
iguais ou superiores aos 16 anos, 
que sejam naturais, residentes, 

trabalhadores ou estudantes no 
concelho de Vila Nova de Poiares, 
devendo fazer-se acompanhar da 
respetiva identificação (BI/CC) e 
documento que comprove o vín-
culo ao concelho, sendo que a 
mesma pessoa só pode votar uma 
vez durante o processo.

Face à necessidade de garantir 
um processo justo e transparente 
o Executivo decidiu, à semelhan-
ça dos anos anteriores, avançar 
para uma votação apenas presen-
cial, dado que as soluções digitais 
alternativas não oferecem todas 
as garantias de completa impar-
cialidade, podendo facilmente 
comprometer a transparência e 
rigor do processo. Assim, a vota-
ção presencial poderá ser feita, 
até 31 de agosto, no edifício dos 
Paços do Concelho, no Centro 
Cultural ou na sede de cada uma 
das quatro juntas de freguesia, 
sendo os resultados finais e a pro-
posta vencedora conhecidos, de-
pois do apuramento dos resulta-
dos, durante o mês de setembro. 
Mais informação sobre o processo 
e propostas a votação poderá ser 
consultada em http://www.cm-vi-
lanovadepoiares.pt/municipio/
orcamento-participativo 

CONCURSO LITERÁRIO DO CONTO E POESIA

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares atribuiu os diplomas referen-
tes ao VII Concurso Literário do Conto e Poesia.
A cerimónia de entrega dos referidos diplomas decorreu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, e pela Vereadora Maria da Luz Pedroso às vencedoras:
1) escalão B | Diana Sofia Gomes Travassos
2) escalão C | Dulce Mariana Ferreira Travassos
3) escalão D | Vera Lúcia dos Santos Pedroso de Lima

CAIXAS NINHO COLOCADAS PARA NIDIFICAÇÃO DE AVES

No âmbito do Programa Eco-Escolas 2021/2022 a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Poiares ofereceu à Escola EB 2,3 /S Dr. Daniel de Matos 10 
caixas-ninho que foram colocadas no recinto escolar e na zona envolven-
te, com o intuito de promover a nidificação de aves, como os chapins, 
as trepadeiras, carriças e pardais, que utilizam cavidades naturais em 
árvores
A falta de abrigos naturais limita a sua propagação, pelo que a colocação 
de caixas ninho permitirá aumentar as possibilidades de nidificação.  
Além disso estas aves são insectívoras, alimentando-se de invertebrados, 
e, por isso, um contributo na prevenção e combate a possíveis pragas, 
o que consequentemente permite evitar ou reduzir o uso de inseticidas, 
com vantagens económicas e ambientais para as explorações agrícolas.
Esta iniciativa pretendeu ainda promover a consciencialização ecológica 
dos alunos, contribuir para conservar a biodiversidade local e manter o 
equilíbrio natural dos ecossistemas.
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Concelho renova sistema de águas residuais
O Município de Vila Nova de 

Poiares assinou o auto de consig-
nação da primeira empreitada da 
APIN para renovação do sistema 
de águas residuais no concelho.

Para o presidente da Câmara 
Municipal «esta é uma obra de 
extrema importância e a primeira 
de muitas outras, que vão permi-
tir aumentar a taxa de cobertura 
de saneamento básico que ronda, 
neste momento, os 31%».

Assinado auto de consignação e obra em curso

Esta primeira obra, com inves-
timento de perto de meio milhão 
de euros, consiste essencialmente 
na substituição de cloetores nal-
gumas ruas da Vila, mas também 
nas povoações de Cabecinhos, 
Vila Chã, Vale de Vaíde, São Mi-
guel de Poiares e Vendinha, mas 
será seguida de outras inter-
venções, previstas ainda para o 
presente ano, e que vão permitir 
aumentar a taxa de cobertura e 

Reciclagem porta-a-porta com projeto-piloto nas Lavegadas
A iniciativa é da APIN, mas foi 

idealizada em Poiares e com a 
integração na empresa intermu-
nicipal de ambiente do Pinhal In-
terior foi imediatamente aprovei-
tada, acabando por ser lançada 
como projeto-piloto na freguesia 
de Lavegadas. 

A apresentação do projeto-
-piloto decorreu na Igreja Nova, 
onde estiveram presentes a presi-
dente da Junta de Freguesia, Loide 
Ferreira, o presidente da Câmara 
Municipal e da APIN, João Miguel 
Henriques, o vice-presidente da 
Associação Empresarial de Poia-
res, João Marçal e o presidente da 
ERSUC, Carlos Calhoa.

A ideia é garantir a reciclagem 
em locais sem acesso aos tradi-
cionais ecopontos, no sentido de 
fazer aumentar os índices de re-
colha nos locais onde os valores 
de reciclagem são pouco signifi-
cativos. 

Esse foi o motivo para o nasci-
mento do projeto-piloto denomi-
nado “Reciclagem com Recolha 
à sua Porta, por uma Boa Causa”, 
que visa proteger o meio ambien-
te e que será desenvolvido na Jun-
ta de Freguesia de Lavegadas. 

O distanciamento dos ecopon-
tos é um dos fatores dos baixos 
valores de recolha na freguesia, 
pelo que este projeto vem tam-
bém colmatar esta necessidade, 
tornando o processo cómodo e 

Iniciativa arranca na Freguesia de Lavegadas, zona industrial e cerca de 70 estabelecimentos comerciais

próximo.
O projeto arranca com uma 

ação de contato e sensibiliza-
ção com a população  a fim de 
esclarecer dúvidas ao nível de 
materiais a separar. Durante a 
apresentação foi explicado que a 
recolha doméstica será efetuada 
semanalmente, todas as terças-
-feiras, e quem estiver interessado 
em aderir ao projeto, irá receber 
nove sacos - três de cada cor dos 
ecopontos -, a fim de ser efetua-
da a separação dos seus resíduos. 
Sempre que é recolhido um saco, 

os mesmos são substituídos por 
outros da mesma cor. 

Esta iniciativa terá também 
implantação na zona industrial 
e estabelecimentos comerciais, 
sendo que, neste caso, a recolha é 
feita por marcação prévia. 

Iniciativa a replicar nos 
outros 10 municípios

Na apresentação pública do 
projeto, João Miguel Henriques, 
na qualidade de presidente do 
conselho de administração da 
APIN, anunciou que, «caso a ini-

ciativa tenha sucesso, poderá ser 
replicada nos outros 10 municí-
pios» que integram aquela em-
presa intermunicipal.

Com um investimento de 90 
mil euros de fundos comunitá-
rios, o projeto permite a recicla-
gem a uma comunidade que, por 
ser diminuta, estava quase impos-
sibilitada de a fazer. 

Para João Miguel Henriques, 
«o ambiente e a forma como ge-
rimos os resíduos tem de ser uma 
preocupação de todos nós. É im-
perial que o façamos». «A defesa 

do ambiente e do planeta é uma 
obrigação de todos e temos que 
mudar comportamentos», sub-
linhou, acrescentando que em 
certas zonas rurais, como é o caso 
das Lavegadas «há até um poten-
cial de quase não produzir lixo, 
face ao possível reaproveitamen-
to de lixo orgânico para compos-
tagem».

Segundo o presidente da APIN 
e autarca de Poiares, «é nosso de-
sejo replicar este projeto-piloto 
aos restantes concelhos que inte-
gram a empresa intermunicipal».

melhorar o serviço prestado às 
populações.

De acordo com o mesmo res-
ponsável, esta empreitada insere-
-se no conjunto de intervenções 
que a APIN se encontra a realizar 
no conjunto dos 11 municípios 
que a integram, aproveitando as 
oportunidades do POSEUR para 
novos investimentos na rede de 
abastecimento de água e sanea-
mento básico.

Boletim 027.indd   21Boletim 027.indd   21 12/07/2022   11:39:0612/07/2022   11:39:06



22 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Mercado Antigo recriou tradições e costumes de outrora
A VII edição decorreu no renovado Mercado Municipal

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares e o seu Grupo 
Folclórico e Etnográfico voltaram 
a promover a Recriação do Merca-
do Antigo, naquela que foi a sua 
sétima edição.

A grande novidade foi  loca-
lização do evento, mudando-se 
da Alameda Santo André para o 
renovado edifício do Mercado 
Municipal, igualmente no centro 
histórico do concelho, mas com 
mais e melhores condições para 
a realização de eventos deste tipo.

Assim ao longo de três dias foi 
possível ‘recuar no tempo’ e re-
cuperar os costumes e tradições 
das gerações mais antigas, com a 
recriação dos habituais mercados 
de ‘feira’, respeitando o rigor his-
tórico, promovendo a demons-
tração e negócio de produtos en-
quadrados nos ofícios de ‘então’ 
agricultor, artesão, artificies, mer-
cador e os taberneiros (recriados 
nas tasquinhas gastronómicas).

No primeiro dia houve lugar à 
recriação “A chegada de Dona Ma-
ria a Poiares”, levada a cabo pela 
CTEP – Companhia de Teatro Ex-
perimental de Poiares, e também 
algumas atuações, particular-
mente do Carrilhão LVSITANVS 

e do Grupo de Concertinas Luís 
Carvalho & Alunos.

O segundo dia foi preenchido 
com jogos tradicionais, a recria-
ção do Ciclo do Linho realizada 
pelo o Rancho Etnográfico do Za-
galho e Vale do Conde, a atuação 

do Grupo Músicas e Cantares da 
Várzea e ainda o XXIV Festival de 
Folclore, onde para além do gru-
po anfitrião – o Grupo Folclórico 
e Etnográfico do Município de 
Vila Nova de Poiares – participam 
vários agrupamentos de diversos 

CARNAVAL VOLTOU À RUA DEPOIS DA PANDEMIA

As várias associações e coletividades poiarenses voltaram 
a sair à rua, depois de dois anos de situação pandémica 
e confinamentos, compondo um cortejo com participantes 
e viaturas devidamente caracterizados, que desfilaram 
pelas principais ruas da vila, numa manifestação de 
grande animação e folia. 
No final o Presidente da Câmara, João Miguel Henriques, 
fez um balanço extremamente positivo destas festivida-
des carnavalescas, deixando uma saudação especial ao 
espírito criativo e de folia manifestado pelos poiarenses.

pontos do país, nomeadamente 
o Rancho Folclórico de Palmeira 
de Faro (Esposende), Rancho Fol-
clórico de Arneiro de Milhariças 
(Santarém) e o Grupo Folclórico e 
Tradições do Baixo Douro (Gaia).

O terceiro e último dia iniciou 
com a tradicional missa na Igreja 
Matriz, animada pelo Grupo Fol-
clórico e Etnográfico de Vila Nova 
de Poiares, em memória dos ele-
mentos já falecidos desta coleti-
vidade, continuando à tarde com 
as atuações do grupo Adufes e 
Cantares de Oledo e também dos 
Gaiteiros Rainha Santa.

No final o balanço deste re-
gresso foi extremamente posi-
tivo, cumprindo o objetivo de 
promover e preservar a memória 
histórica e identitária dos cos-
tumes e tradições locais, com 
grande adesão da comunidade e 
das populações, envolvendo-se e 
participando nas atividades orga-
nizadas.
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2022  marcou o regresso do POIARES TRAIL
O ano de 2022 marcou o re-

gresso do POIARTESTRAIL, que 
integrou o Circuito Nacional de 
Trail, o Circuito Inter-Trail Terras 
da Chanfana (20K) e o Circui-
to Distrital de Trail Running de 
Coimbra – curto.  

Apesar de ter tido alteração de 
data, devido à pandemia, o POIA-
RESTRAIL 2022 Nutriva, reuniu 
em Vila Nova de Poiares cerca de 
um milhar de atletas nas diferen-
tes provas que integraram o even-
to.

O evento, organizado pela Sec-
ção de Atletismo da Associação 
Recreativa de São Miguel, e em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, contou 
com 3 provas competitivas (PT35K 
Ansell Portugal, PT20K Maxivisão 
e PT12K Farmácia Sto André) e 
uma caminhada de 12KM.

A reedição do POIARES TRAIL, 
apesar de todas as condicionan-
tes de alteração de data, foi nova-
mente um sucesso, contribuindo 
para colocar o concelhode Vila 
Nova de Poiares na rota dos gran-
des eventos, e enquanto destino 
turístico de excelência em parti-

Evento integrou o Circuito Inter-Trail  Terras da Chanfana

cular de âmbito desportivo.

Resultados desportivos
O primeiro a cortar a meta foi 

Vasco Pereira, da Escola de Atletis-

mo de Coimbra, vencedor dos 20 
Km, seguido do vencedor da prova 
Mini Trail de 12 Km, Gilberto Cos-
ta, da equipa Javalis100Limites. Já 
o vencedor da prova rainha, os 35 

Km, foi Filipe Costa, do Clube Des-
portivo de Espite. 

No setor feminino, a vencedora 
dos 35 Km foi Joke Descheemae-
ker, do Clube de Atletismo de 

Ferreira do Zêzere, que acabou na 
11ª posição da geral. Nos 20 Km, 
venceu Vera Bernardo, da equipa 
Venda da Luísa, e Sílvia Gomes foi 
a vencedora do Mini Trail.

KabazuK

Marco Ventura Marco Ventura

João Delgado
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Pavilhão da ARSM vai ter novo pavimento
Foi no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho que teve lugar a as-
sinatura do contrato-programa 
que irá permitir a substituição do 
piso do Pavilhão Polidesportivo 
da ARSM - Associação Recreativa 
de São Miguel.

A cerimónia contou com a 
presença do Secretário de Estado 
da Administração Local e Orde-
namento do Território, Carlos 
Miguel, da Diretora-Geral das 
Autarquias Locais, Sónia Rama-
lhinho, da CCDR-C, representada 
por Maria José Castanheira Neves, 
e ainda o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henri-
ques, além dos representantes da 
ARSM e demais convidados, entre 
presidentes de junta de freguesia, 
membros da Assembleia Munici-
pal e atletas da ARSM.

O investimento total é de 
77.245 mil euros, comparticipado 
em 50% e vai permitir uma me-
lhoria das condições da prática 
desportiva das várias modalida-
des desenvolvidas pela ARSM, 
mas essencialmente da patina-
gem, cujo nível competitivo é 
muito elevado.

Assinatura de contrato-programa permite investimento para substituição do piso

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Miguel Henriques, 
destacou vertente eclética da 
coletividade, enquanto José Gui-
lherme Féteira, presidente da 

ARSM, lembrou que “a direção 
tem o compromisso de promoção 
do concelho, com eventos nacio-
nais, e também os resultados des-
portivos”.

Aproveitando a oportunidade 
da sessão pública, o presidente 
do município destacou ainda o 
brilhantismo dos atletas poiaren-
ses, realçando o receite feito des-

portivo de Camila Rebelo, uma 
poiarense que conquistou duas 
medalhas de ouro em natação 
nos Jogos do Mediterrâneo, que 
tiveram lugar na Argélia.

VII Conferência de Treino Guarda-Redes em Poiares
O Treino de Guarda-Redes de 

Futebol esteve mais uma vez em 
‘estudo’ e em destaque naque-
la que foi a sétima edição desta 
iniciativa, que se distingue pela 
abordagem inovadora na temáti-
ca da modalidade.

A conferência, com uma com-
ponente de formação acreditada 
pelo IPDJ para a renovação das 
cédulas de treinador com 2.0 
unidades de crédito, permitiu 
muitos inscritos participar nos 
diversos painéis, moderados por 
nomes conceituados nesta maté-
ria, como Bartosz Groszak (Legia 
Warszawa); Francisco Vasconez 
(Independiente del Valle); Gon-
çalo Xavier (Sporting CP);  Daniel 

Evento distingue-se pela abordagem inovadora na temática da modalidade

Araújo (ex-Leixões sub-23); Mi-
guel Rodrigues (Amora FC SAD); 
Hugo Figueiredo (SCU Torreen-
se); Patrícia Rodrigues (Optome-
trista | SC Braga e Al Hilal) e ainda 

Vitor Pereira (FC Bordeaux).
O encontro arrancou com os 

Workshops “Train as you play, 
play as you train”,  “O Erro como 
Ferramenta de melhoria” e ” Cen-

tros Cercanos”, 
mas ao longo 
da conferência 
muitos foram 
os aspetos em 
estudo, desde 
temas como 
“ M o n i t o r i z a -
ção e Controlo 
de Carga de 
Treino”; “Trei-
no Visual do 
Guarda-Redes” 
ou ainda “Dinâ-
micas de Trei-

no - Rentabilização de Tempo e 
Espaço”, entre outras temáticas 
e especificidades abordas pelos 
diferentes atletas e especialistas 

presentes.
Para o Município, foi mais um 

momento forte na aposta e pro-
moção da prática do desporto e 
do futebol, mas de uma forma 
educativa e pedagógica, com en-
foque na vertente de formação, 
permitindo uma aprendizagem 
e um contacto mais próximo com 
profissionais de alta competição. 

A Conferência “Treino de Guar-
da-Redes de Futebol” é organiza-
da pelo Município, em parceria 
com Ricardo Rebelo Gonçalves, 
atualmente treinador de guarda-
-redes do Caldas SC e anterior-
mente dos escalões de formação 
da Associação Académica de 
Coimbra - OAF.

Boletim 027.indd   24Boletim 027.indd   24 12/07/2022   11:39:1212/07/2022   11:39:12



Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares | 25

Festas do Concelho em Agosto
O Município de Vila Nova de 

Poiares, em parceria com a Ir-
mandade de Nossa Senhora das 
Necessidades (INSN) irão neste 
ano testar um novo modelo de 
organização das festas do con-
celho, juntando a Feira Nacional 
de Artesanato e Gastronomia 
POIARTES com as festas em honra 
da padroeira do concelho, crian-
do um único evento com as duas 
iniciativas, sem desvirtuar as es-
pecificidades e tradições de cada 
uma delas, mas conferindo-lhes 
uma maior abrangência e propo-
cionando-lhes mais visibilidade e 
impacto.

A decisão foi articulada entre 
as duas entidades, ficando a car-
go da Irmandade apenas a orga-
nização da vertente religiosa do 
evento e passando o município 
a organizar toda a parte profana 
das Festas de Nossa Senhora das 
Necessidades, incluindo os espe-
táculos musicais e a feira de ar-
tesanato, gastronomia, comércio 
e indústria, ganhando escala e 
economia de esforços, realizan-

Poiartes e Festas de Nossa Senhora das Necessidades no mesmo fim-de-semana

do apenas um só evento, ao invés 
de dividir as atenções entre dois 
eventos, que se realizavam no es-
paço de um mês.

O enorme esforço humano 
e financeiro desenvolvido pela 
Misericórdia Local durante os 
últimos dois anos no combate à 
pandemia, e na proteção de todos 

os seus utentes e colaboradores, 
limita a capacidade daquela ins-
tituição para a organização das 
Festas de Nossa Senhora das Ne-
cessidades nos moldes habituais 
já neste ano, razão que ajuda a 
fundamentar a decisão agora to-
mada.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henri-
ques, «esta será uma experiência 
para testar um novo modelo de 
organização das atividades que, 
além de juntar ambas as iniciati-
vas e promover um só evento, tem 
a vantagem de alargar o leque de 
oferta de atividades a quem nos 
visita, e criar uma nova imagem 

das iniciativas, criando um even-
to maior, alargando e conferin-
do-lhe uma maior visibilidade e 
grandiosidade».

«Depois de dois anos em que as 
restrições sanitárias impuseram 
cortes e condicionalismos de va-
riadíssima ordem e que afetaram 
ambos os eventos, considerámos 
que seria a altura ideal para im-
plementar mudanças e um novo 
modelo e, desta forma, ir também 
ao encontro de muitas vontades 
que nos foram sendo manifesta-
das e que nos pediam que juntás-
semos os dois eventos num só», 
afirmou, manfestando-se con-
fiante no sucesso desta aposta.

Assim ambos os eventos decor-
rerão no segundo fim-de-semana 
de agosto, entre os dias 11 e 15, nos 
seus espaços tradicionais, ou seja 
a POIARTES na Alameda de San-
to André, com a habitual mostra 
comercial, industrial e agrícola, e 
as cerimónias em honra de Nos-
sa Senhora das Necessidades no 
largo junto à capela que lhe dá o 
nome.

CARICARTU - I BIENAL DA CARICATURA E DO
CARTUNE DAS TERRAS DA CHANFANA

CARICARTU, a primeira Bienal da Caricatura e do Cartune 
das Terras da Chanfana esteve em Vila Nova de Poiares 
com a exposição temática dedicada ao Ano Internacional 
da Paz.Caricartu é uma iniciativa inserida na Candidatura 
Artes à Rua, promovida no âmbito da Rede Cultural Terras 
da Chanfana - Programação Cultural em Rede, constituída 
pelos municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de 
Poiares e Penela, cofinanciada pelo Centro 2020, Portugal 
2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

II ENCONTRO NACIONAL DE URBAN SKETCHERS

Vila Nova de Poiares acolheu o II Encontro Nacional de Urban Sketchers 
das Terras da Chanfana. 
Durante um fim-de-semana, os ‘urban sketchers’ transpuseram para 
os seus cadernos de desenho a sua sensibilidade artística, os registos 
desenhados da sua visão e perspetiva sobre Vila Nova de Poiares.
A receção decorreu no Jardim Municipal, em frente aos Paços do Con-
celho, na presença do Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Hen-
riques. Refira-se que o II Encontro decorre no âmbito da Rede Cultural 
Terras da Chanfana, em colaboração com a Associação Urban Sketchers 
Portugal,

WORKSHOP “REGIÃO DE COIMBRA EMPREENDER+”

Realizou-se em Vila Nova de Poiares o workshop do 
projeto “Região de Coimbra Empreende +”, dedicado a 
pessoas desempregadas ou à procura de um novo desafio 
profissional/empresarial. 
Esta é uma ação desenvolvida pela CIM Região de Coimbra 
e pelo Instituto Pedro Nunes, em parceria com o Município 
de Vila Nova de Poiares e a AEDP - Associação Empresarial 
de Poiares, com o principal objetivo de desenvolver um 
programa de sensibilização e estímulo para o empreende-
dorismo na região.
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Erasmus Sports Nature 3.0 pode resultar em nova geminação
O Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Nova de Poiares 
esteve nas cidades de Kumanovo 
e Skopje, na Macedónia do Norte, 
onde participou na segunda reu-
nião internacional no âmbito do 
projeto Sports Nature 3.0., acom-
panhado de uma comitiva que 
integrou técnicos da autarquia e 
elementos da Associação Recrea-
tiva de São Miguel (A.R.S.M.)

Este projeto, recorde-se, resul-
ta da candidatura liderada por 
Vila Nova de Poiares ao programa 
Erasmus + Sport Small Collabo-
rative Partnership, aprovada pela 
Comissão Europeia, e que con-
grega ainda o município de Mie-
lec, da Polónia, o Oxygen Cycling 
Club, da Macedónia, e a ARSM, de 
Poiares, tendo como objetivo a 
utilização do desporto como fer-
ramenta educacional e, através da 
prática desportiva na natureza, 
também contribuir para a pro-
moção do território.

Estabelecido entendimento com Kumanovo (Macedónia)

Na reunião que teve como an-
fitrião o Oxygen Cycling Club, 
foram apresentadas as conclu-
sões dos inquéritos efetuados 
pelos vários parceiros, bem como 
a apresentação das atividades e 

intervenções realizadas ao longo 
dos últimos meses no projeto. 
Paralelamente, a comitiva pôde 
observar a implementação dos 
projetos nas cidades de Skopje e 
Kumanovo.

À margem da visita, João Mi-
guel Henriques teve ainda a 
oportunidade de reunir com o 
Presidente do Município de Ku-
manovo, Maksim Dimitrievski, e 
com a vereação desta autarquia, 

onde foram discutidas as dinâmi-
cas de ambos os municípios nas 
áreas da juventude e desporto, e 
a possibilidade de futuras cola-
borações em diversas áreas, ten-
do sido estabelecida uma base de 
entendimento para a celebração 
de um acordo de geminação, a 
exemplo do que já acontece com 
Mielec.

Mais recentemente, foi a vez 
de Vila Nova de Poiares acolher 
a reunião transnacional no âm-
bito do projeto Sport Nature 3.0, 
com os parceiros do município 
de Mielec (Polónia), do municí-
pio de Kumanovo - Macedónia do 
Norte, do Oxygen Mountain Bike 
Club e da ARSM-Associação Re-
creativa de São Miguel, tendo ain-
da sido aproveitada a visita para 
promover reuniões com a Escola 
Superior de Educação de Coim-
bra, Capitão Dureza e a Federação 
Portuguesa de Montanhismo e 
Escalada.

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 
de Vila Nova de Poiares apresentado em workshop

O Workshop final do projeto 
‘Adaptação às Alterações Climá-
ticas de VIla Nova de Poiares’ 
pretendeu sensibilizar, informar 
e mobilizar a população para as 
questões relacionadas com as 
Alterações Climáticas e soluções 
para mitigar os seus efeitos, e ain-
da, compreender as vulnerabili-
dades do Município e como atuar 
para fomentar a sua resiliência. 

Este projeto “Adaptação às Al-
terações Climáticas em Vila Nova 
de Poiares” é financiado através 
do Programa “Ambiente, Altera-
ções Climáticas e Economia de 
Baixo Carbono” do Mecanismo 
Financeiro EEA Grants 2014 – 2021 
e resultou num conjunto de ações 
que foram contribuindo para en-
riquecer o plano final que agora 
foi apresentado.

Reunião com stakeholders no âmbito do Projeto de Adaptação às Alterações Climáticas

Reuniões com parceiros 
internacionais

Recorde-se que no âmbito do 
projeto “Adaptação às Alterações 
Climáticas em Vila Nova de Poia-
res”, a Câmara Municipal pro-
moveu diversas reuniões de sta-

keholders, nomeadamente com 
o parceiro norueguês NILU - Nor-
wegian Institute for Air Research.

Para além da partilha das boas 
práticas desenvolvidas pelo NILU, 
este encontro pretendeu debater 
as medidas previstas no projeto 

e, também, divulgar aquilo que 
tem sido o trabalho do Município 
e dos diversos parceiros públicos 
e institucionais no âmbito desta 
temática. Em destaque estiveram 
o Capril do Bidoeiro, a Charca de 
São Miguel, a Quinta da Moenda 

e o programa Condomínios de 
Aldeia. 

Trata-se de uma iniciativa do 
Município, que visa reforçar a 
sua estratégia de forma contínua 
e integrada, com o objetivo final 
de minimizar e prevenir eventos 
climáticos extremos, através da 
capacitação da comunidade e dos 
decisores.

Para além de integrar instru-
mentos de gestão territorial, de 
planeamento e gestão à escala 
municipal, o Plano de Adaptação 
às Alterações Climáticas em Vila 
Nova de Poiares inclui medidas 
que trarão inúmeros benefícios 
ambientais, sociais e económi-
cos, dado que atuam como uma 
ferramenta de apoio para com-
preender as vulnerabilidades do 
território.
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Reunião Ordinária de
6 de agosto de 2021

Cedência Espaço CCP - Salão de Festas - Cam-
panha de Recolha de Sangue/CHUC
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
cedência utilização do espaço do CCP, Salão de 
Festas, ao Centro Hospitalar da Universidade de 
Coimbra, nos termos da informação com registo 
myDoc nº 9596/2021.

Comparticipação Financeira - Candidatura de 
Cooperação Transnacional “TERRAS DA LUSO-
FONIA” – Dueceira
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir de 
uma comparticipação financeira à Dueceira – As-
sociação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, 
no montante de 886,66 € (oitocentos e oitenta e 
seis euros e sessenta e seis cêntimos) destinada 
a financiar 1/3 do valor do autofinanciamento da 
candidatura TERRAS DA LUSOFONIA apresenta-
da no âmbito do Aviso nº 01/Operação 10.3/2017 
da medida 10.3 Cooperação Interterritorial e Trans-
nacional dos Grupos de Ação Loca - TERRAS DA 
LUSOFONIA

Comparticipação Financeira - TRILHOS DA 
NATUREZA DA SERRA DA LOUSÃ-2ª FASE – 
Dueceira
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma 
comparticipação financeira à Dueceira – Associa-
ção de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no 
montante de 2.156,34 € (dois mil, cento e cinquenta 
e seis euros e trinta e quatro cêntimos), destinada à 
execução das ações descritas na ficha-síntese do 
projeto Trilhos da Natureza da Serra da Lousã – 2ª 
fase - candidatura “Trilhos da Natureza da Serra da 
Lousã – 2ª fase” - Aviso nºCENTRO-28-2018-18 
(Valorização dos recursos endógenos em territórios 
específicos).

Comparticipação Financeira - Candidatura de 
Cooperação Interterritorial “3C-COOPERAÇÃO 
EM CIRCUITOS CURTOS” – Dueceira
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma 
comparticipação financeira à Dueceira – Associa-
ção de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, no 
montante de 1.617,32 € (mil, seiscentos e dezas-
sete euros e trinta e dois cêntimos), destinada a 
financiar 1/3 do valor do autofinanciamento da can-
didatura DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL 
“3C - COOPERAÇÃO EM CIRCUITOS CURTOS” 
apresentada ao Aviso nº 003/2019 – IFAP.

Situação Social|Proposta Técnica de Apoio – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão do Sr. Vice-Presidente de 20/07/2021 (re-
gisto mydoc nº 9106/2021) para apoio financeiro a 
situação social, nos termos da informação técnica 
nº 9093/2021

Projeto Verão em Atividade | Frequência de 
Crianças oriundas de contextos economica-
mente desfavoráveis | proposta de isenção do 
pagamento da comparticipação
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, a 
proposta de isenção do pagamento da compar-
ticipação pela frequência de crianças oriundas 
de contextos economicamente desfavoráveis no 
âmbito projeto Verão em Atividade, nos termos da 
informação técnica nº 9602/2021.
  
Abem Solidário|Adenda ao Protocolo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
adenda ao Protocolo celebrado com a Associação 
Dignitude no âmbito do programa Abem Solidário.

Atribuição Apoio - Rancho Folclórico do Centro 
de Convívio do Carvalho - Oficinas artísticas e 
criação de peças de arte - “Trilhos, caminhos e 
lugares de Poyares - D‘outrora ao Devir”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro ao Centro de Convívio do Carvalho 
- Rancho Folclórico, no montante de 1.000,00 € (mil 
euros) para oficinas artísticas e criação de peças 
de arte no âmbito do projeto “Trilhos, caminhos e 
lugares de Poyares - D‘outrora ao Devir”.

Pedido de Informação Prévia (PIP) 2/2021 - Ex-
tending Green, Lda - instalação de central so-
lar fotovoltaica - Serra do Bidueiro (terreno da 
Comunidade Local dos Baldios de S. Miguel) 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de deferimento do pedido de informação 
prévia n.º 2/2021, de acordo com os pareceres dos 
serviços técnicos.

Processo de Obras nº 21/2021 - Licenciamento 
para a construção de uma moradia unifamiliar, 
Fábio Samuel Martins Pais Marques - Rua do 
Canto, Venda
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Certidão de Destaque - Cabeça de Casal da He-
rança de António dos Santos, representada por 
Carminda dos Santos - Terra de Ordem
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos e condições impostas.

PDM de Vila Nova de Poiares - Alteração do Avi-
so nº 3882/2021, de 2 de março
A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo 
à urgência da publicação da declaração de altera-
ção por adaptação, proceder à correção do título 
do procedimento de 3ª alteração da 1ª revisão do 
PDM de Vila Nova de Poiares, para 4ª alteração da 
1ª revisão do PDM de Vila Nova de Poiares.
Mais deliberou prorrogar o prazo de elaboração do 
procedimento até 27 de dezembro de 2021.
Deliberou ainda remeter o assunto à Assembleia 
Municipal, para conhecimento.

Reunião Ordinária de
20 de agosto de 2021

Apoio a Instituições no âmbito da Pandemia 
COVID-19;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ratificação da decisão de apoio com distribuição 
de equipamentos/materiais e realização de testes 
(serológicos e antigénio) às instituições:
ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado 
de Poiares - Máscaras (400), viseiras (12), Testes 
serológicos (188), termómetro de infravermelhos 
(1), batas descartáveis (20), álcool gel (10 lt), luvas 
descartáveis (1600) e fatos de proteção (EPI) (30);
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental - Máscaras 
(500), viseiras (30), Testes serológicos (136), Tes-
tes nasal de antigénio (deteção rápida) (40), batas 
descartáveis (30), álcool gel (15 lt), luvas descartá-
veis (1000), fatos de proteção (EPI) (30);
Irmandade Nossa Senhora das Necessidades - 
Máscaras (1000), viseiras (60), Testes serológicos 
(135), batas descartáveis (30), álcool gel (25 lt), 
luvas descartáveis (2500), termómetro infraverme-
lhos (1), fatos de proteção (EPI) 50);
CBEISA – Centro de Bem Estar Infantis Santo An-
dré - Máscaras (300), viseiras (30), Testes serológi-

cos (18), álcool gel (10 lt), luvas descartáveis (500);
CJSF – Comunidade Juvenil São Francisco - Más-
caras (200), luvas descartáveis (500), álcool gel 
(4lt), viseiras (12);
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Poiares - Máscaras (300), Testes 
serológicos (42), luvas descartáveis (2000), álcool 
gel (10 lt), viseiras (30), fatos de proteção (EPI) 
(30);
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares 
- Máscaras (500), Testes serológicos (148), luvas 
descartáveis (1000), álcool gel (10 lt);
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares - Másca-
ras (200), viseiras (30), luvas descartáveis (1000);
GNR – Guarda Nacional Republicana - Máscaras 
(300), viseiras (20), luvas descartáveis (500), álcool 
gel (4 lt);

Situação Social|Proposta Técnica de Apoio;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio financeiro no valor de 1662,48 (mil seiscen-
tos e sessenta e dois euros e quarenta e oito cên-
timos), nos termos da informação técnica presente

Projeto “Volunteer in Poiares: Education and 
Nature”|Despesas de viagens, transferes e des-
pesas inerentes - Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de apoio financeiro no valor de 1.012,33 
(mil e doze euros e trinta e três cêntimos), nos ter-
mos da informação técnica presente.

Normas do Evento Solidário “Sou Ativo, sou 
Solidário”;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta das normas do evento solidário “Sou Ativo, 
sou Solidário”.

Apoio Pontual  - CTEP - Colaboração com o 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poia-
res;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio pontual extraordinário no valor de 800€ (oi-
tocentos euros) à CTEP - Companhia de Teatro 
Experimental de Poiares, nos termos da informa-
ção técnica.

Processo de Obras nº 8/2017 - Licenciamento 
para renovação e ampliação de habitação, Cláu-
dia Isabel Antunes de Carvalho - Ervideira;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 16/2021 - Alterações, Pa-
trícia do Carmo Carvalho dos Santos - Pereiro 
de Baixo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 29/2021 - Licenciamento 
de construção de edifício industrial, Hugo Rosa, 
Unipessoal, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 
27;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o 
aumento de áreas bruta de construção (conforme 
explanado no 1º paragrafo da Informação Técnica): 
por referência à exceção prevista no n.º 5 do art.º 
8 do Regulamento da Zona Industrial e tendo por 
consideração a justificação técnica apresentada 
(necessidade de áreas amplas para manuseamen-
to de peças de grandes dimensões e armazena-
mento de matéria prima);
Mais deliberou aprovar o projeto de arquitetura 
condicionado à entrega dos elementos em falta 
referentes à chaminé da estufa de pintura.

Processo de Obras nº 30/2021 - Licenciamento 
de edifício destinado à indústria, Aleixo & San-
tos, Lda. - Zona Industrial - Polo II, Lote 29;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Pedido de Licenciamento de posto de combus-
tível para consumo público - PGL, Sabores, Lda 
representado por Pedro Filipe Ramos Francisco 
- Avenida Manuel Carvalho Coelho;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 30/2018 - Projeto de al-
terações, Pieter Johan Groenewald - Póvoa de 
Abraveia;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Certidão de compropriedade - Lídia Miriam 
Contente Pereira - Artigo 1705, Freguesia de 
Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Identificação de Ruínas para majoração de IMI;
A Câmara deliberou, por unanimidade, iniciar o pro-
cedimento com a notificação dos proprietários dos 
artigos identificados em listagem anexa, conceden-
do-se prazo de audiência prévia de interessados, 
para se virem manifestar relativamente a qualquer 
alteração que tenha ocorrido com as construções 
após emissão das referidas certidões.

Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto “O 
Mar Começa Aqui” | Menção Honrosa - Voto de 
Louvor ao Centro Escolar de S. Miguel;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
voto de louvor ao Centro Escolar de S. Miguel de 
Poiares, pela menção honrosa conseguida no âm-
bito do projeto “O Mar Começa Aqui”.

Programa Eco-Escolas 2020/2021 - Projeto 
“Alerta Invasoras” | 3º Prémio - Voto de Louvor 
ao Centro Escolar de Arrifana;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
voto de louvor ao Centro Escolar de Arrifana, pelo 
3º Prémio, conseguido no âmbito do projeto “Alerta 
Invasoras”.

Reunião Ordinária de
3 de setembro de 2021

3- Pedido de cedência de espaços (Complexo 
Desportivo) - C.B.E.I.S.A. – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência do espaço do Complexo Des-
portivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação 
com registo myDoc nº 10340/2021.

Pedido de cedência de espaços (Complexo Des-
portivo) - C.B.E.I.S.A. – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência do espaço do Complexo Des-
portivo ao C.B.E.I.S.A., nos termos da informação 
com registo myDoc nº 10342/2021.

Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Ma-
nuel Lima - Jogo Veteranos C. F. Os Idosos - 
11/09/2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência do espaço do Estádio Munici-
pal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos 
da informação com registo myDoc nº 10593/2021.

Pedido Utilização de Espaço-Estádio Rui Ma-
nuel Lima - Jogos Veteranos C. F. Os Idosos - 
Até ao final do Ano 2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência do espaço do Estádio Munici-
pal Rui Manuel Lima ao C.F. Os Idosos, nos termos 
da informação com registo myDoc nº 10594/2021.

Situação de Violência Doméstica | RIAVVD | Pe-
dido de Colaboração – Ratificação
Na discussão e votação deste assunto esteve au-

sente a Sra. Vereadora Lara Henriques de Oliveira, 
por se considerar impedida, nos termos do n.º 4 do 
art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de apoio nos termos da informação técnica 
com registo myDoc nº 10563/2021.

Situação Social | situação de precariedade fi-
nanceira - proc. nº10316- Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de apoio nos termos da informação técnica 
com registo myDoc nº 10316/2021.

Situação Social | Apoio para material escolar - 
proc.10625
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
apoio nos termos da informação técnica com regis-
to myDoc nº 10625/2021.

Ação Social Escolar | Pedido de isenção de 
pagamento da componente de alimentação | 
Proposta Técnica
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento da comparticipação fa-
miliar no âmbito das refeições escolares nos ter-
mos da informação técnica com registo myDoc nº 
10476/2021.

Ação Social Escolar | Pedido de isenção de 
comparticipações
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
isenção do pagamento de comparticipações nos 
termos da informação técnica com registo myDoc 
nº 10620/2021.

Pedido de comparticipação no Transporte Es-
colar - Proc. 9348
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
isenção do pagamento de passe escolar nos ter-
mos da informação técnica com registo myDoc nº 
10452/2021.

Normas reguladoras POIARTES 2021 | Mostra 
Nacional de Artesanato, Agrícola, Comercial, 
Industrial, Gastronomia e Caprinicultura 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
normas reguladoras da POIARTES 2021.

Minuta de Contrato Programa 2021 | CIKP - IKI-
GAI Clube de Karaté VNPoiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a minuta do contrato programa a celebrar com o 
CIKP – IKIGAI Clube de Karaté de Vila Nova de 
Poiares.

Processo de Obras nº 34/2018 - Licenciamento 
de Alterações - Alves Bandeira, Lda - Av.ª Ma-
nuel Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
do Sr. Vereador Marcos Bento, do PSD, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Processo de Obras nº 47/2018 - Licenciamento 
de Alterações - Gonçalo José Queirós Pascoal 
- Vale Verde
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos servi-
ços técnicos.

Correção Material da 3ª alteração do PDM de 
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
procedimento de correção material, no âmbito do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do 
RJIGT e consiste na republicação do Regulamento 
de Vila Nova de Poiares, com as alterações intro-
duzidas pelo Plano de Ordenamento da Albufeira 
das Fronhas, nos termos da informação técnica nº 
10366/2021.

Coletor de Saneamento na Vendinha - alteração 
da cedência localizada entre os artigos 573 e 
574, para norte do artigo 574
A Câmara deliberou, por unanimidade, corrigir a 
deliberação da Câmara Municipal, aprovada em 
5/01/2009, procedendo à alteração da cedência 
localizada entre os artigos 573 e 574, para norte 
do artigo 574, nos termos da informação técnica nº 
10319/2021.

6 de agosto a 19 de novembro 2021

deliberações
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt
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Reunião Extra-Ordinária de
15 de setembro de 2021

Processo de Obras nº 37/2021 - Aprovação 
Projeto Arquitetura - RL10 Active, Lda - Valei-
ro das Hortas;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
projeto de arquitetura, com as restrições expres-
sas nos pareceres técnicos anexos, nomeada-
mente:
- a apresentação da certidão da conservatória 
do registo predial corrigida até aprovação final 
do processo;
- Parecer favorável da Delegação de Saúde;
- Parecer favorável da Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta.
Mais deliberou aceitar a localização e respetivo 
enquadramento nas disposições do Plano Diretor 
Municipal, considerando que:
1) As edificações pré-fabricadas (bungalows de 
madeira), a piscina, parque infantil e o campo de 
padel, são propostos ser instalados em zona des-
crita em PDM como Espaços Florestais 2, sendo 
justificados pelo interessado como abrangido pe-
las disposições do Ponto 3.4 do art.º 35 do PDM 
(equipamentos de lazer e desportivos);
2) A restante área do terreno é identificada em 
PDM como Espaços Residenciais que se des-
tinam essencialmente a funções residenciais 
e utilizações compatíveis com a utilização do-
minante, aceitando-se esta localização por se 
tratar de atividade proposta não excessivamente 
ruidosa e que não representa um acréscimo de 
congestionamento na povoação que incomode 
os moradores.

Reunião Ordinária de
17 de setembro de 2021

Proposta - disponibilização de transporte 
para a Eleição dos Órgãos das Autarquias 
Locais - 26 de setembro de 2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta nº 38/2021 de disponibilização de trans-
porte para a Eleição dos Órgãos das Autarquias 
Locais.

Programa Impulso Jovens STEAM & Pro-
grama Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 
- Carta de Compromisso - Universidade de 
Coimbra (UC) - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de subscrição da carta de compromisso, 
nos termos do despacho nº 64/2021.

Programa Impulso Jovens STEAM & Pro-
grama Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 
- Carta de intenção dos Copromotores e/ou 
parceiros do Projeto - consórcio Alliance Up-
grade to Grow (ISEC/ISMT) - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de subscrição da carta de intenção, nos 
termos do despacho nº 65/2021.

Programa Impulso Jovens STEAM & Progra-
ma Impulso Adultos - Aviso 01/PRR/2021 - 
Protocolo de Parceria - Instituto Politécnico 
de Coimbra (IPC) - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de subscrição do protocolo de parceria, 
nos termos do despacho nº 66/2021.

Aviso N.º 01/C7-i01/2021 - AAE de NOVA GE-
RAÇÃO-VILA NOVA DE POIARES - Programa 
de Recuperação e Resiliência (PRR) - Acordos 
de Parceria com Empresas - Para Ratificação;
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
a decisão de subscrição dos acordos de parce-
ria com empresas, nos termos do despacho nº 
67/2021.

Situação Social - Ajudas Técnicas - Pedido de 
Apoio - Proc.nº11316/2021;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio nos termos da informação 
técnica nº 11316/2021.

Ação Social Escolar | Proposta de Apoio para 
os Cadernos de Atividades | Ano Letivo 2021-
2022;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio para os cadernos de ativi-
dades para o ano letivo 2021/22, nos termos da 
informação técnica nº 11314/2021.

Pedido de cedência de espaços - Complexo 
Desportivo - C.B.E.I.S.A.;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço do complexo des-
portivo ao CBEISA, nos termos da informação 
técnica nº 11325/2021.

Pedido de cedência Espaço - CCP - Salão de 
Congressos - ZIF Santo André;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de cedência de espaço do salão de con-
gressos do CCP à ZIF Santo André, nos termos 
da informação técnica nº 11458/2021.

Pedido de Destaque - Paulo Alfredo Santos 
Alves Carvalho - Art.2864PSA - Areias-Entron-
camento;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 9/2018 - Licença para 
obras inacabadas - Hugo Filipe Baptista dos 
Santos - Ribeira do Moinho;
Na discussão e votação deste ponto esteve au-
sente o Sr. Vice-Presidente, por impedimento 
legal, nos termos do n.º 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos.

Processo de Obras nº 70/2020 - Legalização 
de ampliação e licenciamento de alterações 
- Robert Julien de Moor - Travessa da Carraci-
nha, Pereiro de Baixo;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos.

Reunião Ordinária de
14 de outubro de 2021

Designação do Presidente da Câmara Muni-
cipal como representante do município nas 
assembleias gerais, para efeitos do disposto 
na alínea oo) do Nº 1 do artigo 33º da lei Nº 
75/2013, de 12 de setembro
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
designação do Presidente da Câmara Municipal 
como representante do Município na Assembleia 
Geral das empresas locais, assim como seu re-
presentante nas entidades nas quais o Município 
participe, com possibilidade de subdelegação.

Delegação de Competências no Presidente da 
Câmara Municipal
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
delegação no seu Presidente, com a faculdade 
de subdelegar, as competências elencadas na 
proposta n.º 46/2021, acima reproduzida.

Reuniões Públicas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta n.º 40/2021, considerando que ambas 
as reuniões de câmara sejam públicas.

Periodicidade das reuniões da Câmara Muni-
cipal
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta n.º 47/2021, considerando que a Câma-
ra Municipal, reúna quinzenalmente, na primeira 
e terceira sextas-feiras de cada mês, com início 
pelas 15.00 horas, ou no primeiro dia útil imediato 
quando coincidam com feriado, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.
Mais deliberou que, excecionalmente, no mês de 
outubro, a Câmara reúna não na sexta-feira, dia 
15 de outubro de 2021, mas sim no próximo dia 
25 de outubro de 2021 em horário a determinar 

em função da disponibilidade da vereação.

Nomeação do Secretário para assistir, redigir 
e subscrever as atas das Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta nº 48/2021, nomeando o Técnico Su-
perior, Ricardo Jorge da Cruz Gonçalves, como 
secretário para assistir, redigir e subscrever as 
atas das Reuniões de Câmara e que nas suas 
faltas e impedimentos seja substituído pela As-
sistente Técnica, Teresa Margarida Carvalho da 
Silva, afeta ao serviço de Expediente Geral e Ar-
quivo, na Unidade de Administração e Recursos 
Humanos.

Fixação de vereadores a tempo inteiro
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina 
Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, fixar   em 
mais um, o número de vereadores em regime de 
tempo inteiro, perfazendo no total, o número de 
dois vereadores a tempo inteiro.

Comissão de vistorias
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta nº 42/2021, nomeando a comissão de 
vistorias permanente.
Membros Efetivos:
Clara Isabel Ferrão Fernandes
Fátima Isabel Baptista Videira
Ana Margarida Neto Martins Dias Santa
Membros Suplentes:
Pedro Tiago Sousa Santa
Hugo Filipe Baptista dos Santos.

Ajudas de Custo e Transporte pelas desloca-
ções - Uso de Viatura Própria dos Membros 
do Executivo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta nº 43/2021, autorizando o uso de 
viatura própria nas deslocações em serviço dos 
membros do Executivo, entenda-se, Sr.s/ªs Ve-
readores/as, em virtude de não haver viaturas 
suficientes, nem motoristas afetos ao Executivo 
Municipal.

Regimento das reuniões da Câmara Municipal 
para o Quadriénio 2021-2025
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina 
Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar o 
Regimento da Câmara Municipal para o quadrié-
nio 2021-2025.

Pedido de emissão de parecer para o licen-
ciamento de atividade de animação turística 
“Raid O Caminho mais Longo 2021 - Edição 
Outono”
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
a passagem do evento no concelho, atendendo 
às condicionantes constantes na informação nº 
12270/2021.

Lançamento de Derrama para 2022
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina 
Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, 
ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, bem como na alínea c) do artigo 14º e no 
artigo 18º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3/09, na 
sua redação atual, o lançamento para o ano de 
2022, 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 este assunto à Assem-
bleia Municipal para aprovação, nos termos da 
alínea d), n.º 1, do artigo 25º, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais.

Fixação da participação no imposto sobre 
o rendimento das pessoas singulares (IRS) 
- Receita a arrecadar no ano económico de 
2022
A Câmara deliberou, por maioria, com a abs-
tenção das Sras. Vereadoras Maria Albertina 
Ferreira e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar, o 

lançamento de uma participação de 5% no IRS 
dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior, para 
vigorar no ano de 2022, calculada sobre a respe-
tiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 
1, do artigo 78.º do Código do IRS.
Mais deliberou, submeter este assunto à Assem-
bleia Municipal, para que esta aprove a participa-
ção 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 dos n.ºs 1 e 2 do artigo 26º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro na sua redação atual.

Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) para aplicação em 2022
A Câmara deliberou, por maioria, com a absten-
ção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferrei-
ra e Sandra Carvalho, do PSD, aprovar de acor-
do com a artigo 112º do CIMI, a fixação das taxas 
de IMI previstas na lei para vigorar em 2022:
a) Prédios rústicos - 0.8% (artº 112 n.º 1 al a))
b) Prédios urbanos – 0.45% (artº 112º n.º 18)
c) A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicá-
vel nos termos do nº. 3 do artigo 112.º do Código 
do Imposto Municipal Sobre Imóveis:
- para os prédios urbanos que se encontrem de-
volutos há mais de um ano e/ ou para os prédios 
classificados como em ruínas (com exceção do 
previsto na alínea d).
- Prédios urbanos parcialmente devolutos, inci-
dindo o agravamento da taxa, no caso dos pré-
dios não constituídos em propriedade horizontal, 
apenas sobre a parte do valor patrimonial tribu-
tário correspondente às partes devolutas (com 
exceção do previsto na alínea d).
d) Isenção temporária (5 anos) de IMI e taxas de 
urbanização e edificação nas operações urbanís-
ticas em prédios devolutos depois de intervencio-
nados (medida aprovada pelo FAM).
Mais deliberou, submeter este assunto à apro-
vação da Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea ccc), n.º 1, do artigo 33º, do anexo à Lei 
75/2013, de 12 de setembro e da alínea d) do n.º 
1 do artigo 25º do mesmo diploma legal.

Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Pas-
sagem (TMDP) - Receita a arrecadar no ano 
económico de 2022
A Câmara deliberou, por maioria, com a absten-
ção das Sras. Vereadoras Maria Albertina Ferrei-
ra e Sandra Carvalho, do PSD, nos termos do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova-
do pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua versão atual, aprovar o percentual de 0.25% 
relativo à TMDP para vigorar no ano de 2022.
Mais deliberou, submeter este assunto à aprova-
ção da Assembleia Municipal, nos termos da alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma.

17- Situação Social - Pedido de apoio a agre-
gado familiar - Proc. 11705/2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, o pedido 
de apoio nos termos da informação técnica.

Voto de Louvor - Reconhecimento na área do 
Desporto - Natação - Camila Rebelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um Voto de Louvor a Camila Rebelo, como reco-
nhecimento dos resultados alcançados na moda-
lidade desportiva de Natação - Campeã nacional 
nos 200 metros costas, 2.º lugar nos 100 metros 
costas, 2.º lugar nos 50 metros costas.

Voto de Louvor - Reconhecimento na área do 
Desporto - Natação - Carlota Rebelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um Voto de Louvor a Carlota Rebelo, como reco-
nhecimento dos resultados alcançados na moda-
lidade desportiva de Natação -  3. lugar nos 200 
metros bruços.

Confraria da Chanfana | Apoio Covid-19
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o apoio financeiro no valor de 1.200,00 € (mil e 
duzentos euros), nos termos da informação téc-
nica presente.

Pedido de Co-organização - Encontro Nacio-
nal da Comunidade Jeep Portugal - Panóplia 
de Adeptos Associação - Poyares Rotações
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
deferimento da pretensão, assumindo a co-orga-
nização do evento.

Pedido de Cedência de Espaço - Salão de 
Congressos CCP - Filarmónica Fraternidade 
Poiarense - Para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de cedência de espaço - Salão de Con-
gressos CCP, à Filarmónica Fraternidade Poia-
rense, nos termos da informação com registo 
myDoc nº 12413/2021.

Pedido de cedência de espaço - Complexo 
Desportivo | Pavilhão Gimnodesportivo - 
CIKP-IKIGAI CLUBE KARATE VNPOIARES - 
Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
a decisão de cedência de espaço - Complexo 
Desportivo/Pavilhão Gimnodesportivo, ao CIKP-
-IKIGAI CLUBE KARATE VNPOIARES, nos 
termos da informação com registo myDoc nº 
12413/2021.

Pedido de transporte - CF Os Idosos - Para 
ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
deferimento do pedido de transporte, ao Clube de 
Futebol OS IDOSOS, nos termos da informação 
com registo myDoc nº 11803/2021.

Pedido de transporte - iCreate - Programa de 
viagens “Velhos Amigos na Rambóia”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
do pedido de transporte, apresentado pela iCrea-
te destinado ao Programa de viagens “Velhos 
Amigos na Rambóia”, nos termos da informação 
com registo myDoc nº 11801/2021.

Pedido de emissão de certidão de Destaque - 
art.º 6968 - Carlos Dias Correia Ralha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Pedido de emissão de certidão de Destaque - 
Valdemar Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos. 

Pedido de emissão de certidão de Destaque - 
art. 8332 - América de Jesus Solha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos.

Processo de Obras nº 56/2018 - Legalização 
de edifício destinado a comércio e serviços 
- Herdeiros de Manuel Nogueira de Carvalho 
- Av. ª Manuel Carvalho Coelho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 29/2019 - aprovação do 
projeto de alterações e aceitação dos traba-
lhos de urbanização realizados na via públi-
ca - Paul Cornelius Theodorus Jongenelen e 
outro – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.
Mais deliberou, aceitar os trabalhos de urbaniza-
ção realizados na via pública.

Processo de Obras nº 14/2020 - alterações ao 
projeto de arquitetura - Maria Isabel Batalha 
Pinto Pereira da Costa - São Miguel de Poia-
res
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 60/2020 - Legalização 
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de estabelecimento destinado a café com 
uma sala para um bilhar - Maria Guiomar An-
jos Pedroso - Quelha da Ferreira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 24/2021 - Licencia-
mento de construção de pavilhão industrial - 
Coordenada Pioneiras, Industria de Casas de 
Madeira e Carpintaria, Unip, Lda - Lote 3, Pólo 
II da Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 27/2021 - Legalização 
de alterações em edifício e construção de 
zonas de lavagem e aspiração automóvel - 
Maripneus, Soc. Comercial e Ind. de Poiares, 
Lda - lotes 73 e 74 da Zona Industrial - Polo I
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas

Processo de Obras nº 31/2021 - Construção 
de uma moradia unifamiliar- Darren Steve 
Evans - Rua São João, Vale de Afonso
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 36/2021 - Licencia-
mento de construção de moradia unifamiliar 
- Joao António Catela Rebelo – Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.
Mais deliberou, aceitar a área proposta para ce-
dência ocupada com passeios.

Processo de Obras nº 38/2021 - Legalização 
de alterações e licenciamento de ampliação - 
Walter Giampietro - Rua de Cima, Algaça
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 39/2021 - aprovação de 
alterações - José Casimiro Ferreira Xambre – 
Sabouga
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Reunião Ordinária de
25 de outubro de 2021

Acordo de Cooperação - Associação Cognitá-
ria Vasco da Gama – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos ter-
mos e ao abrigo do disposto no nº 3 do art.º 35º 
do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
ratificar a decisão de subscrever o Acordo de 
Cooperação com a Associação Cognitária Vasco 
da Gama.

Proposta - Intenção de Apoio/Comodato de 
Veículo - Associação Icreate
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
declaração de intenção anexa à presente propos-
ta e autorizar o Presidente da Câmara Municipal 
a subscrevê-la em representação do Municipio.

Processo de Limpeza de Terreno - Vendinha 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de notificação, proferida pelo Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal.

Processo de Limpeza de Terreno - Cabeço de 
Celas – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
decisão de notificação, proferida pelo Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal.

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação 
Financeira do Município - Projeto 12-Planos 
Inovadores Combate Insucesso Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
1.991,61 € (mil novecentos e noventa e um euros 
e sessenta e um cêntimo), referente ao Projeto 
12-Planos Inovadores Combate Insucesso Es-
colar

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação 
Financeira do Município - Projeto 25-Sistema 
Integrado de Videovigilância para Prevenção 
de Incêndios Florestais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
4.272,82 € (quatro mil duzentos e setenta e dois 
euros e oitenta e dois cêntimos), referente ao 
Projeto 25-Sistema Integrado de Videovigilância 
para Prevenção de Incêndios Florestais.

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação 
Financeira do Município - Projeto 28-CEII-
S-Centro Empreendedorismo de Impacto e 
Inovação Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresen-
tado pela CIM-Região de Coimbra, no montante 
de 346,88 € (trezentos e quarenta e seis euros 
e oitenta e oito cêntimos), referente ao Projeto 
28-CEIIS-Centro Empreendedorismo de Impacto 
e Inovação Social.

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação Fi-
nanceira do Município - Projeto 36-Prevenção, 
Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas 
Invasoras
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de comparticipação financeira apresenta-
do pela CIM-Região de Coimbra, no montante de 
714,71 € (setecentos e catorze euros e setenta e 
um cêntimo), referente - Projeto 36-Prevenção, 
Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas In-
vasoras.

Situação Social|Pedido de Apoio - Processo 
nº 11782/2021
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
pedido de apoio nos termos da informação técni-
ca nº 11782/2021.

Proposta dos Serviços - Legalização oficiosa 
de muro em Vale de Gião - Vitor Manuel de 
Oliveira Amado
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta dos serviços, para legalização oficiosa 
de muro em Vale de Gião em nome de  Vitor Ma-
nuel de Oliveira Amado, nos termos do parecer 
técnico.

Reunião Ordinária de
5 de novembro de 2021

Nomeação de representante na CPCJ;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar 
a proposta de designação da Técnica Superior, 
Maria de Fátima Roxo Vitorino, como represen-
tante do Município na CPCJ, nos termos da a) do 
art.º 17 da Lei Proteção de Crianças e Jovens.

Designação de representante do Município 
em empresas locais e entidades participadas;
A Câmara deliberou por maioria, com a absten-
ção das Sras. Vereadoras eleitas pelo PSD, apro-
var a designação do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal como representante do Município nas 
seguintes entidades:
Águas do Centro Litoral, S.A 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Beira Centro, 
C.R.L.
Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.
ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA
APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do 
Pinhal Interior E.I.M S.A

FAM – Fundo de Apoio Municipal
Associação Coimbra Região Digital
Associação Nacional de Municípios Portugueses
DUECEIRA – Associação de desenvolvimento do 
Ceira e Dueça
AIRC – Associação de Informática da Região 
Centro
Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra
Mais deliberou aprovar a designação da Sra. 
Vereadora Ana Lara Henriques de Oliveira como 
representante do Município nas seguintes enti-
dades:
MUNICÍPIA, S.A 
Associação Qualifica – oriGIn Portugal
Associação de Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2 
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Ce-
râmicas
Associação de Arbitragem de Conflitos de Con-
sumo do Distrito de Coimbra 
Deliberou ainda aprovar a designação da Sra. 
Vereadora Maria da Luz Pedroso como repre-
sentante nas seguintes entidades:
Cesab – Centro de Serviços do Ambiente
Areac – Agência Regional de Energia e Ambiente 
do Centro.

Dueceira - Candidatura “Terras da Chanfana” 
- Comparticipação financeira;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar 
a atribuição de uma comparticipação financeira 
à Dueceira – Associação de Desenvolvimento 
do Ceira e Dueça, no montante de 2.183,82 €, 
destinada a financiar 1/4 do valor do autofinan-
ciamento da candidatura “Terras da Chanfana 
(Valorização da Marca Territorial)” apresentada 
ao Aviso nº CENTRO-41-2021-03.

Dueceira - Protocolo de Cooperação entre 
Dueceira e a Agência de Desenvolvimento 
Gardunha 21 - Comparticipação financeira;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 
atribuição de uma comparticipação financeira à 
Dueceira – Associação de Desenvolvimento do 
Ceira e Dueça, no montante de 2091,24€, des-
tinada à partilha do esforço financeiro suportado 
pela Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.

Centro de Competências da Caprinicultura - 
Apresentação de candidatura à Assistência 
Técnica PDR-2020 - Área 4 - Observação da 
agricultura e dos territórios rurais - área te-
mática - Inovação;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 
autorização ao Centro de Competências da Ca-
prinicultura para propor uma candidatura ao con-
curso do PDR 2020 com o n.º 20.2.4. Assistência 
técnica RRN - Área 4 (Observação da agricultura 
e dos territórios rurais) autorizando a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares e realizar a 
gestão deste projeto. 

Programa Nascer + | Processo nº 9827;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 
atribuição do apoio no âmbito do programa Nas-
cer Mais, nos termos da informação técnica com 
registo myDoc nº 12915/2021.

Programa Nascer + | Processo nº 10740;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 
atribuição do apoio no âmbito do programa Nas-
cer Mais, nos termos da informação técnica com 
registo myDoc nº 12697/2021.

Associação iCreate - Atribuição de Apoio Ex-
traordinário - Livros de Autor;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar 
a atribuição de um apoio extraordinário à Asso-
ciação iCreate, no montante de 1.000,00€ (mil 
euros), nos termos da informação com registo 
myDoc nº 13312/2021.

Processo de Destaque - art. 2241-P-Arrifana 
- correções - Francisco José Campos Carva-
lho;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

emissão de certidão de destaque, nos termos 
dos pareceres dos serviços técnicos e condições 
impostas.

Processo de Obras nº 52/2020 - projeto de al-
terações - Ansell Portugal - Industrial Gloves, 
Soc. Unipessoal, Lda - Lotes 1, 2 e 18 do Pólo 
I da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares;
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Programa A Nossa Floresta 2021/22;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o 
Programa A Nossa Floresta, bem como as nor-
mas de participação para a edição de 2021/2022.

Beneficiação do Centro de Saúde de Vila 
Nova de Poiares - proposta de adjudicação;
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o 
relatório final e propostas dele constantes, bem 
como a proposta de adjudicação à sociedade 
Argoconstrutora – Construção Civil, Lda, pelo 
montante de 647.720,28€.
Mais deliberou aprovar a minuta de contrato de 
empreitada e considerá-lo isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do es-
tabelecido na Lei n.º 27-A/2020 de 24 de julho, 
a qual procede à segunda alteração à Lei n.º 
2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado 
para 2020), e à alteração de diversos diplomas, 
mais concretamente no artigo 7.º - Alteração à 
Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 46.º
 

Reunião Ordinária de
19 de novembro de 2021

Proposta de Apoio Financeiro Extraordinário 
- Comparticipação na Aquisição de Viatura - 
Associação Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 
um apoio extraordinário no valor de 40.000,00 € 
(quarenta mil euros) à Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poia-
res, destinados a comparticipação na aquisição 
de veículo para combate a incêndios.

Proposta de Parceria entre AEDP e o Municí-
pio para a realização da Campanha de “Natal 
para Todos 2021” - Comércio Local em Vila 
Nova de Poiares III Edição
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar 
financeiramente a AEDP no valor de 1.800,00 
€ (mil e oitocentos euros), para a realização do 
Concurso Natal 2021, de acordo com as disposi-
ções previstas no Regulamento da Campanha de 
“Natal para Todos 2021”- Comércio Local em Vila 
Nova de Poiares (III Edição).

Consolidação da mobilidade de Maria do Céu 
Bento Simões Neves;
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a consolidação da mobilidade intercategorias da 
trabalhadora MARIA DO CÉU BENTO SIMÕES 
NEVES da carreira e categoria de Assistente 
Técnica para a carreira/categoria de Coordena-
dor Técnico, a que corresponderá a 1ª Posição 
Remuneratória de Coordenador Técnico, nível 
14, a que corresponde o montante pecuniário de 
1.153,44 € (mil cento e cinquenta e três euros e 
quarenta e quatro cêntimos).

Co-organização - Sessão de Testes de Rali 
Poyares Rotações-Associação – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o deferimento da pretensão, tendo assumido a 
co-organização do evento.

Pedido de cedência de espaço - Auditório do 
CCP – CBEISA
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
de cedência de espaço – auditório do CCP ao 
CBEISA

Co-organização do 1º Encontro Nacional 
Toyota Land Cruise - Poyares Rotações-As-
sociação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
deferimento da pretensão, assumindo a co-orga-
nização do evento.

Pedido de cedência de espaço - Auditório do 
CCP - ZIF de Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
de cedência de espaço – auditório do CCP à ZIF 
de Santo André.

CIM-Região de Coimbra - Comparticipação 
Financeira - Projeto do CadaSRTu RC-Cadas-
tro Simplificado do Território Rústico-Balcões 
BUPi
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
comparticipação financeira à CIM-RC no valor de 
8.295,25 € (oito mil duzentos e noventa e cinco 
euros e vinte cinco cêntimos), relativa ao Proje-
to do CadaSRTu RC - Cadastro Simplificado do 
Território Rústico - Balcões BUPi, a repartir pelos 
anos de execução da candidatura (2021-1363,94 
€; 2022-5.073,60 €; 2023-1.857,71 €, sendo o 
efetivo pagamento efetuado de acordo com a 
realização da despesa ao longo desse período.

Situação Social|Proposta de Apoio - Registo 
13981/2021
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar o pe-
dido de apoio, nos termos da informação técnica.

Processo de Obras nº 36/2018 - Licenciamen-
to de alteração e ampliação de edifício de 
apoio ao posto de combustíveis - Alves Ban-
deira & Ca. SA
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Processo de Obras nº 34/2021 - Licenciamen-
to de ampliação de moradia - Rua João Paulo 
II, 37, Vila Chã - João Rafael Simões Correia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Pedido de Licenciamento para Ocupação de 
Espaço - Beco do Jardim nº 7 - Stand Car Mar-
gem do Ceira, Lda. representado por Mário 
Jorge Grazina Henriques
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão, de acordo com os pareceres dos ser-
viços técnicos e condições impostas.

Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação Pe-
donal
A Câmara deliberou, por unanimidade, contratar 
e autorizar a despesa para a execução do pro-
jeto das Ciclovias Urbanas e Vias de Circulação 
Pedonal
Mais deliberou, aprovar o preço base, proposto, 
no valor de 1.297.066,13 € (um milhão duzentos 
e noventa e sete mil e sessenta e seis euros e 
treze cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor.
Deliberou também, escolher o procedimento de 
contratação pública tendo como critério o valor 
do contrato, considerando o Concurso público, 
previsto na alínea b) do art.º 19º do CCP.
Deliberou ainda, designar como gestor/a do con-
trato, a Chefe de Unidade de Obras Públicas e 
Infraestruturas – Engª Ana Margarida Neto Mar-
tins Dias Santa
Mais deliberou, submeter à Assembleia Munici-
pal, para aprovação, da despesa plurianual, com 
a prévia autorização da repartição dos encargos 
para os anos económicos de 2021, 2022 e 2023, 
conforme referido e nos termos da informação 
técnica, bem como a emissão da autorização 
prévia para a assunção de compromissos em re-
lação aos referidos anos económicos, nos termos 
do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21/2, na 
sua atual redação.
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Edital n.º 2/2022
Delegação de Competências de 

Promotor do Município nos Procedimentos de 
Representação Gráfica Georreferenciada (RGG)

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao es-
tabelecido no artigo 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro,

TORNA PÚBLICO o Despacho nº 1 de 4 de janeiro de 2022 
- Delegação de Competências de Promotor do Município nos Pro-
cedimentos de Representação Gráfica Georreferenciada (RGG)

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado 
nos lugares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio 
institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.

Vila Nova de Poiares, 04 de janeiro de 2022
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho n.º 1/2021
Delegação de Competências de 

Promotor do Município nos Procedimentos de 
Representação Gráfica Georreferenciada (RGG)

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, no uso da competência que lhe é con-
ferida pela alínea d) do nº 1 e alíneas h) e i) do nº2 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no mandato 
2021-2025, delega a competência de promotor do procedimento 
de Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) no BUPi, na 
trabalhadora Fátima Isabel Baptista Videira, Chefe de Unidade de 
4º grau da Unidade de Planeamento e Obras Particulares (POP).

À promotora designada confiro poderes para praticar todos os 
atos e formalidades de caráter instrumental necessários e respei-
tantes à promoção da Representação Gráfica Georreferenciada 
(RGG) e registos na plataforma BUPi (Balcão Único do Prédio), 
para os prédios pertencentes ao Município.

Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.2 
75/2013, de 12 de setembro, dando ao presente despacho a de-
vida publicidade.

Vila Nova de Poiares, 04 de janeiro de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 1/2022
Cedência temporária de exploração

da sala de atividade desportiva (Ginásio Municipal)
de Vila Nova de Poiares

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao es-
tabelecido no artigo 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro,

TORNA PÚBLICO o Despacho nº 2/2022, de 4 de janeiro - Ce-
dência temporária de exploração da sala de atividade desportiva 
(Ginásio Municipal) de Vila Nova de Poiares.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado 
nos lugares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio 
institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.

Vila Nova de Poiares, 04 de janeiro de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 2/2022
Cedência temporária de exploração

da sala de atividade desportiva (Ginásio Municipal)
de Vila Nova de Poiares

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, considerando que:

Inicialmente, por meu despacho de 22 de julho de 2014, pro-
cedeu-se à abertura de um concurso público, na modalidade de 
hasta pública, com convite a todos os interessados, destinada à 
cedência temporária de exploração da sala de atividade despor-
tiva (Ginásio Municipal) e respetivas salas de apoio, que a seguir 
se identificam:

a) Sala desportiva de 225 m2, situada no 1.º piso, com vista 
panorâmica sobre as piscinas;

b) Guichet de receção (piso O e piso 1);
c) Gabinete Técnico (piso 1);
d) Balneários masculinos e femininos;
Neste concurso público apenas um concorrente demonstrou 

interesse - Bruno Jorge Carvalho de Oliveira, pelo que lhe foi ad-
judicado e consequentemente outorgado o contrato de cedência, 
sendo que este contrato foi sujeito posteriormente a uma cessão 
da posição contratual a favor da sociedade Healthyfitness VNP, 
Lda., pessoa coletiva n.º 513244425;

Desde então que a exploração da sala de atividade desportiva 
se encontra com o mesmo cessionário;

Muito embora tenha caducado o contrato no dia 31 de dezem-
bro de 2021, ambas as partes mantêm interesse no contrato;

O cessionário continua a demonstrar interesse na exploração 
do espaço, bem como o Município, uma vez que a referida explo-
ração constitui uma mais valia para a população em geral;

A exploração por parte do cessionário, ao longo dos anos, tem 
corrido dentro da normalidade, não havendo conhecimento de 
opiniões negativas à forma de como tal exploração está a ser exe-
cutada, pelo que tem demonstrado uma boa gestão do espaço;

O cessionário tem promovido a qualidade de vida dos cidadãos 
e o desenvolvimento da atividade física e desportiva do concelho 
de Vila Nova de Poiares;

A celebração de um novo contrato com o mesmo cessionário 
será vantajosa até por razões de interesse público, uma vez que 
é economicamente mais vantajoso para o Município celebrar um 
contrato, com o mesmo cessionário, do que proceder a um novo 
concurso para o efeito.

Em face ao exposto, e ao abrigo da competência prevista na 
alínea g) e ee) do nº 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, delegada em reunião de câmara de 14 de 
outubro de 2021, “adquirir, alienar ou onerar bens imoveis de valor 
até 1000 vezes a RMMG, e criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 
energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 
património do municfpio ou colocados, por lei, sob administração 
municipal’: determino a outorga do contrato de cedência tempo-
rária de exploração da sala de atividade desportiva (Ginásio Mu-
nicipal) e respetivas salas de apoio, à Healthyfitness VNP, Lda., 
mantendo-se as mesmas condições anteriormente estabelecidas, 
e sob condição de entregar os seguintes documentos:

a) Certidão emitida pelo Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, I.P. que comprove a inexistência de dívidas à 
Segurança Social;

b) Certidão comprovativa da situação de regularização de dívi-
das relativas a impostos emitida pela Autoridade Tributária;

c) Certidão Permanente ou Código de acesso da Sociedade;
d) Documento comprovativo de submissão e validação da 

declaração efetuada no RCBE (Registo Central de Beneficiário 
Efetivo), de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 36.º da Lei 
n.º 89/2017, de 21 de agosto, ou indicação do código de acesso 
gerado pelo RCBE aquando da validação do registo (cfr. Artigo 
36.º, n.º 2 da Lei n.º 89/2017, de 21/08 e artigo 6.2 da Portaria 
n.2 233/2018).

O presente despacho deverá ser remetido à próxima reunião de 
Câmara para conhecimento.

Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º do Anexo 1 da Lei 
no 75/2013, de 12 de setembro, dando ao presente despacho a 
devida publicidade.

Vila Nova de Poiares, 04 de janeiro de 2022
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 20/2022
Contrato de Comodato

Cedeência de utilização temporária e gratuita
de três bicicletas

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara 
Municipal e Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao esta-
belecido no artigo 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro,

TORNA PÚBLICO o Despacho nº 41/2022 - Contrato de Como-
dato  cedência de utilização temporária e gratuita de três bicicletas.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado 
nos lugares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio 
institucional do www.cm-vilanovadepoiares.pt .

Vila Nova de Poiares, 21 de abril de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 41/2022
Contrato de Comodato

Cedeência de utilização temporária e gratuita
de três bicicletas

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, considerando que:
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares veio solici-

tar à Câmara Municipal a cedência de três bicicletas.
A cedência das bicicletas irá contribuir para uma deslocação 

mais rápida dos alunos que se encontram atualmente em Eras-
mus no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares e que 
estão a realizar estágios na sociedade Ansell, na Zona Industrial 
de Vila Nova de Poiares;

Muito embora delegada no Presidente da Câmara, na reunião 
de Câmara de 14 de outubro de 2021, é competência da Câmara 
Municipal “alienar bens móveis’: nos termos da alínea cc) do nº 
1 do artigo 33.º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Em face ao exposto, e ao abrigo da alínea cc) do nº 1 do artigo 
33.º do anexo l à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, determino 
ceder, através de contrato de comodato, três bicicletas ao Agru-
pamento de Escolas de Vila Nova de Poiares para os alunos de 
Erasmus, que detêm as seguintes referências: referência nº4: 
AIJAAB1AH12H2017; referência nº5: AIJAAB1AH12H2045; e 
referência nº 1: AIJAAB1AH12H2127.

O presente despacho deverá ser remetido à próxima reunião 
de Câmara para ratificação, nos termos do nº3 do artigo 35.º do 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Cumpra-se com o disposto no artigo 56.º do Anexo l da Lei no 
75/2013, de 12 de setembro, dando ao presente despacho a de-
vida publicidade.

Vila Nova de Poiares, 18 de abril de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 30/2022
Cedeência de temporária de exploração

da Piscina Municipal Descoberta

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao es-
tabelecido no artigo 56º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro,

TORNA PÚBLICO o Despacho nº 67/2022, de 24 de junho - 
Cedência Temporária de Exploração da Piscina Municipal Des-
coberta.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado 
nos lugares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio 
institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.

Vila Nova de Poiares, 28 de junho de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Despacho nº 67/2022
Cedeência de temporária de exploração

da Piscina Municipal Descoberta

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, considerando que:

A sociedade HealthyFitness VNP, Lda., pessoa coletiva n9 513 
244 425, demonstrou interesse na exploração e dinamização da 
Piscina Municipal Descoberta, sita no Complexo Desportivo de 
Vila Nova de Poiares, entre o dia 01 de julho e 04 de setembro;

O funcionamento da piscina descoberta, no período de Verão, 
constitui uma mais valia para a população em geral;

O Município não dispõe de meios próprios, humanos e técnicos, 
para explorar, por si só, a piscina descoberta;

O Ginásio Municipal encontra-se cedido à referida sociedade, 
sendo que, ao longo dos anos, tem corrido dentro da normalida-
de, não havendo conhecimento de opiniões negativas à forma de 
como tal exploração está a ser executada, pelo que tem demons-
trado uma boa gestão do espaço;

Perspetiva-se, assim, uma boa dinâmica a ser implementada, 
por parte da sociedade, para o desenvolvimento de atividades 
lúdicas e desportivas na Piscina Municipal Descoberta.

Determino que, da exploração e dinamização da Piscina Des-
coberta, advém, para o cessionário, as seguintes obrigações 
principais:

a) Pagamento, no valor total de€ 100 (cem euros), com IVA in-
cluído, à taxa legal de 23%, para a cedência da piscina exterior, 
durante aquele período;

b) Cobrar o valor de entrada de€ 1,00 (um euro) por pessoa;
c) Dinamizar atividades lúdicas e desportivas, durante o tempo 

da cedência;
d) Autorizar a utilização do espaço, pelo Município ou por en-

tidades que este comunique, sempre que solicitado por razões 
de interesse público, devidamente fundamentadas, com a devida 
antecedência e articulação com o cessionário;

e) Cumprir com o estipulado no Regulamento Geral de Funcio-
namento das Instalações Desportivas do Município de Vila Nova 
de Poiares;

f) Não cobrar qualquer valor, a título de preço, pela utilização do 
espaço para atividades desenvolvidas pelo Município, aos funcio-

nários do Município, seus cônjuges e filhos(as).
Por sua vez, compete ao Município:
a) Assegurar, por si ou por outra entidade, a vigilância diária 

das piscinas entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 19h00;
b) Assegurar a limpeza, higiene, manutenção e tratamento das 

águas.
Face a tudo o exposto, e considerando que a abertura da pis-

cina descoberta será no dia 01 de julho e a próxima reunião da 
Câmara Municipal no dia 01 de julho, determino, ao abrigo das 
alíneas g) e ee) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na atual redação, a cedência de exploração da piscina descober-
ta, sita no Complexo Desportivo de Vila Nova de Poiares, entre 
o dia 01 de julho e 04 de setembro de 2022, à sociedade Heal-
thyFitness VNP, Lda.

REMETA-SEÃ PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL, 
PARA RATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO N9 3 DO ARTIGO 35.9 
DO ANEXO I A LEI N.2 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.

Vila Nova de Poiares, 24 de junho de 2022 
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Edital nº 1396/2022
Delegação de Competências no Presidente da 

Câmara Municipal - Proposta 7/2022

JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao es-
tabelecido no artigo 56º do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro,

TORNA PÚBLICO, a Proposta nº 7/2022, de 18 de janeiro - De-
legação de_Competências no Presidente da Câmara Municipal, 
aprovada em reunião de câmara de 21 de janeiro de 2022.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado 
nos lugares de estilo, publicado no Boletim Municipal e no sitio 
institucional www.cm-vilanovadepoiares.pt.

Vila Nova de Poiares, 27 de janeiro de 2022
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques

Gabinete da Presidência
Proposta nº 7/2022

Delegação de Competências no Presidente da 
Câmara Municipal - Proposta 7/2022

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Poiares, considerando que:

• No passado dia 9 de outubro de 2021, foi instalada a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poiares, na sequência dos resultados 
alcançados no passado dia 26 de setembro de 2021;

• A Câmara Municipal, à semelhança dos demais órgãos da 
Administração Pública, está constitucionalmente subordinada ao 
princípio da desburocratização e da eficiência, devendo, por isso, 
estruturar-se de modo a aproximar os serviços das populações e 
de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a 
economia e a eficiência das suas decisões;

• Que a figura de delegação de poderes, constituindo um fenó-
meno de desconcentração administrativa, irá permitir uma maior 
eficácia e eficiência no tratamento de processos administrativos, 
garantindo-se, por esta via, uma maior celeridade na obtenção da 
competente decisão administrativa;

• O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, diploma que es-
tabelece medidas de modernização administrativa, impõe aos 
serviços e organismos da Administração Pública a adoção, nos 
termos legais aplicáveis, de mecanismos de delegação e sub-
delegação de competências que propiciem respostas céleres às 
solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento 
de obrigações.

• Os artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrati-
vo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, que contêm 
normas de habilitação genérica, prevendo a admissibilidade de 
delegação e subdelegação de poderes, respetivamente.

• É objetivo do Presidente da Câmara promover e assegurar 
o cumprimento célere e eficaz das atribuições municipais em vi-
gor no ordenamento jurídico, bem como incentivar a eficiência da 
gestão autárquica;

Assim, de acordo com as razões aduzidas, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere delegar no seu Presidente, com a fa-
culdade de subdelegação nos vereadores e dirigentes:

As competências que, no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, na última redação dada pela Lei n.º 9/2021, de 29 de ja-
neiro, que aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio e Restauração, estão conferidas à Câ-
mara Municipal.

Vila Nova de Poiares, 18 de janeiro de 2022
O Presidente da Câmara Municipal
João Miguel Sousa Henriques
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Sit-Flexi em Poiares ainda mais acessível e com novos horários
O Sit-Flexi, sistema flexível de 

transporte a pedido, promovido 
pela Comunidade Intermunicipal 
– Região de Coimbra e pela Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Poia-
res está agora ainda mais acessível 
e flexível, dado que passou a fun-
cionar de segunda a sexta-feira, e 
com mais horários disponíveis.

Transporte passa a funcionar de 2ª a 6ª feira e com horários mais alargados

Estas alteração pretende flexi-
bilizar o serviço e ajustá-lo às ne-
cessidades das populações, estan-
do agora disponível durante toda 
a semana, respondendo assim à 
grande aceitação e implementa-
ção que teve junto da população, 
ao mesmo tempo que vai permitir 
que mais pessoas o possam utili-

zar. ecorde-se que o Sit-Flexi é um 
projeto da CIM-RC, implementa-
do em Vila Nova de Poiares desde 
2020, assumindo-se como um sis-
tema de transporte a pedido, em 
táxi, a preços muito reduzidos.

Permitindo a deslocação dos 
munícipes entre os vários lugares 
do concelho e o centro da vila, 

revela-se como uma excelente 
opção para quem não tem trans-
porte próprio, e que habita numa 
zona onde a rede de transporte 
público em carreira é limitada.

Para utilizar o Sit-Flexi, os mu-
nícipes devem telefonar para o 
número 800 200 201, efetuando a 
sua reserva até às 15h00 do dia an-

terior à viagem. Depois, é só com-
parecer na paragem combinada à 
hora marcada.

Com um total de oito rotas, os 
novos horários de chegada e re-
gresso proporcionam maior auto-
nomia aos utilizadores, com parti-
das às 9h00 e às 13h30, e regresso 
às 12h30 e 17h00. 

www.sit-regiaodecoimbra.pt
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Poiares evocou Acidente Aéreo no Carvalho
Cerimónia com Missa Campal e deposição de coroa de flores no monumento

A Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares e a Força Aérea 
Portuguesa (FAP) prestaram mais 
uma justa e sentida homenagem 
aos oito pilotos aviadores que há 
67 anos perderam a vida na Ser-
ra do Carvalho, por ocasião dos 
festejos do Dia da Aviação, a 1 de 
julho de 1955.

Apesar do calor que se fazia 
sentir, foram muitas as pessoas 
que se juntaram no alto da Serra 
do Carvalho para assistir às ceri-
mónias que decorreram no local 
do trágico acidente, com a cele-
bração de uma Missa Campal de 
Ação de Graças e Sufrágio pelos 
Mortos da Força Aérea.

Após a Eucaristia foram depo-
sitadas algumas coroas de flores 
no monumento existente no lo-
cal completando esta cerimónia 
de homenagem, onde se procura 

manter viva a memória histórica 
do acidente ocorrido naquela ser-
ra, o mais trágico da Força Aérea 
Portuguesa e também o maior 
do género a nível mundial. Entre 
as várias centenas de pessoas, es-
tavam também alguns familiares 
diretos dos aviadores que pere-
ceram neste acidente, que fazem 

questão de estar presentes neste 
ato de homenagem.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Poia-
res, João Miguel Henriques, esta é 
sempre uma cerimónia «marcan-
te, em que homenageamos a me-
mória dos pilotos que pereceram 
neste acidente», manifestando o 

seu respeito pela Força Aérea que, 
ano após ano, faz questão de evo-
car a memória dos que aqui per-
deram a vida.

O mesmo responsável endere-
çou ainda um sentido agradeci-
mento ao povo do Carvalho, que 
sempre soube acarinhar a Força 
Aérea e associar-se a esta dignís-
sima homenagem a estes pilotos 
que perderam a vida ao serviço da 
sua Pátria.

Presente na cerimónia, o Che-
fe de Estado-Maior da Força Aé-
rea, general Manuel João Carta-
xo Alves, fez questão de lembrar 
o enorme significado que esta 
homenagem tem, não só para 
os familiares dos aviadores, mas 
também para a grande família 
da Força Aérea que, prematura-
mente, perdeu oito dos seus ca-
maradas, ao mesmo tempo que 

agradeceu todo o apoio prestado 
pelo Município de Vila Nova de 
Poiares.

Recorde-se que, para perpe-
tuar a memória dos pilotos fale-
cidos, foi erigido um Cruzeiro no 
local do acidente e, reforçando 
o simbolismo, o Município de 
Vila Nova de Poiares construiu 
uma capela em honra de Nossa 
Senhora do Ar. Simbolismo que 
foi ainda intensificado no ano 
em que se assinalaram os 50 anos 
do acidente, com a inauguração 
do monumento “Voo dos Anjos”, 
numa rotunda à entrada de Vila 
Nova de Poiares, constituído por 
oito colunas encimadas por ‘asas’ 
representando cada um dos oito 
aviadores que pereceram neste 
acidente.

O trágico acidente aconteceu 
em 1955, por ocasião dos festejos 
do Dia da Força Aérea, quando 
oito dos doze aviões que com-
punham a formação comanda-
da pelo Capitão Rangel Lima, se 
despenharam em plena Serra do 
Carvalho.
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