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serão do agrado de todos até porque há 

medidas que nós próprios preferíamos 

não tomar mas que são condicionadas 

pelas conhecidas limitações financeiras. 

Contudo, nunca deixámos de ouvir e 

valorizar todas as opiniões e de procurar 

encontrar soluções que ajudem a 

resolver todos os problemas que nos são 

colocados.

Em suma, estamos a trabalhar de 

forma empenhada na construção de um 

futuro que queremos melhor para todos. 

Se por um lado a conjuntura não nos 

permite investir em grandes obras físicas 

não deixaremos de lutar pela construção 

de um Concelho dinâmico, sustentado e 

socialmente mais justo.

Hoje, mais do que nunca, os sinais 

que temos são positivos e fazem-nos 

acreditar, a cada dia, que o trabalho 

que estamos a desenvolver, 

com empenho, honestidade 

e transparência, vai permitir 

alcançar os objetivos desejados 

e a que nos propusemos. Este é 

um desafio difícil, já o sabemos, 

mas simultaneamente aliciante 

e motivador no qual todos 

os Poiarenses, sem exceção, 

deverão estar envolvidos e 

empenhados. 

Com um abraço amigo

João Miguel Henriques
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Ficha Técnica

Poiarenses, Amigos

Chegou ao fim mais um ano e sempre 

que tal acontece é natural, em cada um 

de nós, o aparecimento de um sentimento 

renovado de esperança e otimismo 

no futuro alicerçado no desejo de que 

o ano que agora se inicia seja melhor 

do que aquele que terminou. É esse 

sentimento de esperança associado a 

uma atitude positiva perante o dia-a-dia e 

as dificuldades que a vida nos coloca, que 

deve estar permanentemente presente 

em cada um de nós porque é dessa 

forma que seremos capazes de vencer as 

adversidades com que nos deparamos e 

construir um futuro melhor para todos.

 Se, ao nível da gestão autárquica, o ano 

de 2014 serviu essencialmente para fazer 

o diagnóstico da verdadeira situação em 

que encontrámos o Município de Vila Nova 

de Poiares, do qual fomos dando conta a 

todos os Poiarenses, 2015 será o ano da 

definição e aplicação das medidas que 

consideramos adequadas tendo em vista 

atingir o reequilíbrio e a sustentabilidade 

que se desejam tão brevemente quanto 

possível. Acreditamos plenamente no tra-

balho que em conjunto estamos a 

desenvolver e é essa convicção que, 

hoje, nos permite deixar a todos 

os Poiarenses uma mensagem de 

esperança e otimismo para o futuro.

Apesar das evidentes dificulda-

des e da reconhecida falta de meios 

à nossa disposição, nunca nos 

resignámos e não deixámos de estar 

empenhados em desenvolver um 

conjunto de ações e medidas que 

estão a contribuir para a melhoria 

da imagem do nosso concelho e das 

respostas que todos os dias damos 

às necessidades apresentadas pelos 

munícipes. Temos consciência 

das nossas responsabilidades e do 

caminho que queremos trilhar. O 

reequilíbrio financeiro do Município 

e a libertação das futuras gerações 

de Poiarenses dos efeitos dos erros do 

passado são, sem dúvida, a grande obra 

que estamos a construir, no entanto, 

não deixamos de olhar para o trabalho 

diário, nomeadamente, para a melhoria 

da imagem do nosso Concelho e para 

a garantia da qualidade dos serviços 

prestados à população.

Temos vindo a realizar pequenas obras 

de manutenção, reabilitação e limpeza dos 

espaços públicos, estradas e caminhos, 

sem grande investimento financeiro, 

aproveitando a nossa capacidade 

instalada mas que, aos poucos, vai dando 

ao nosso concelho uma imagem mais 

cuidada e aprazível como é o exemplo 

da Avenida Manuel Coelho, a porta de 

entrada na nossa sede de Concelho. Para 

este trabalho tem também sido importante 

a boa colaboração com todas as Juntas de 

Freguesia, com quem foram estabelecidos 

acordos de execução, numa política de 

descentralização que permite responder 

de forma mais eficaz às necessidades de 

toda a população.

Outra área importante da nossa 

intervenção tem sido a dinamização 

constante de atividades que tem 

transmitido a Vila Nova de Poiares 

uma enorme vitalidade. Este, tem sido 

o resultado das constantes iniciativas 

promovidas não só pelo Município como, 

sobretudo, pelas associações e instituições 

locais que têm manifestado uma 

disponibilidade e capacidade de trabalho 

permanente e com quem mantemos uma 

relação de verdadeira colaboração e não 

apenas de mero financiador. Desta forma 

tem sido possível criar uma dinâmica 

cultural e social sem custos para as 

finanças municipais mas com resultados 

evidentes ao nível da atividade económica 

e social local. Ainda neste âmbito tem 

sido importante o facto de abrirmos a 

utilização das infraestruturas municipais 

à população e às instituições para que 

todos possam usufruir e rentabilizar os 

espaços públicos existentes e que, afinal 

de contas, são de todos.

Implementámos uma nova forma de 

comunicação, aberta e transparente, sem 

preconceitos, onde todos se devem sentir 

envolvidos no processo decisão e gestão 

da coisa pública, ou seja, daquilo que é 

de todos nós. Temos consciência de que 

nem todas as medidas por nós tomadas 

Editorial
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Município de Poiares recorre ao 
Apoio Transitório de Urgência
Montante no valor de 854.529 € foi aprovado com os votos contra dos vereadores do PSD

Vila Nova de Poiares vai usufruir do 

Apoio Transitório de Urgência (ATU), no 

valor de 854.529 euros, pelo período de 

8 meses. Esta decisão que já havia sido 

aprovada em Reunião de Câmara pela 

maioria socialista e com os votos contra dos 

vereadores do PSD, foi também aprovada 

em Assembleia Municipal Extraordinária, 

com os votos favoráveis da bancada 

do Partido Socialista, e a abstenção do 

PSD. Refira-se que no seguimento da 

aprovação deste empréstimo, o valor que 

constitui o ATU será incluído no montante 

global proveniente do FAM (Fundo de 

Apoio Municipal), ao qual o Município irá 

recorrer.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, “só 

mesmo em condições muito excepcionais 

é que um município conseguiria justificar 

o acesso a um empréstimo desta natureza, 

com um spread de 0.15% sob o juro da 

dívida pública portuguesa”. Reiterando 

ainda que foi com base naquilo que é o 

reconhecimento do Governo de Portugal 

da situação calamitosa e de urgência, 

em que se encontram as finanças do 

município, que tal foi possível.

O montante agora apresentado 

decorre de um estudo em que participaram 

a DGAL (Direcção Geral das Autarquias 

Locais) e técnicos do Município, onde 

foram definidas as necessidades exactas 

do financiamento para fazer face às 

normais despesas de funcionamento.

Nestas estão incluídas, como referiu 

João Miguel Henriques, os serviços 

‘mínimos’ essenciais, tais como “o 

pagamento da electricidade e iluminação 

pública, gasóleo para os transportes e 

refeições escolares, recolha do lixo e 

abastecimento de água, as prestações 

à banca e os juros das amortizações, 

o pagamento de salários,” entre outras 

despesas às quais a Câmara Municipal 

tem a imperiosa obrigatoriedade de 

realizar, e que sem o dinheiro do ATU 

“pura e simplesmente não conseguiríamos 

pagar!”

Relembrando que o Município poderia 

não estar numa situação tão calamitosa 

caso o Plano de Saneamento Financeiro 

aprovado no passado, tivesse sido 

efectivamente aplicado na redução da 

dívida, ao invés de utilizado para outros 

fins, o Presidente da Câmara Municipal 

apontou ainda o fim do período de 

carência do empréstimo resultante desse 

mesmo Saneamento Financeiro, como 

razão que levou à situação actual, bem 

como “a necessidade de começarmos a 

fazer a respectiva amortização”, pelo que 

“as nossas receitas não seriam suficientes 

para pagarmos todas as despesas de 

funcionamento da Câmara Municipal”, 

referiu.

Incompreensão pelo

sentido de voto do PSD

O Presidente da Autarquia, João 

Miguel Henriques, aproveitou ainda 

a oportunidade para destacar a 

incongruência entre o sentido de voto dos 

deputados municipais e dos vereadores 

da Câmara do PSD, que votaram contra. 

Relembrando que “o Partido Social 

Democrata em Vila Nova de Poiares tem 

uma responsabilidade histórica pelo difícil 

momento que atravessamos”, realçou 

que enquanto na Assembleia Municipal a 

abstenção foi o sentido de voto escolhido 

pelos deputados PSD, o mesmo não 

aconteceu na reunião do Executivo, 

onde os vereadores optaram pelo voto 

contra, numa atitude que classificou de 

“incompreensível e inaceitável”.

“É algo que considero lamentável, 

reprovável e sem qualquer tipo de 

justificação”, acrescentou, dirigindo-se 

depois aos deputados na Assembleia 

Municipal: “pelo menos, registo de uma 

outra forma o facto de terem a coragem 

de se demarcaram positivamente com 

essa atitude (voto de abstenção)”.

João Miguel Henriques não terminaria 

sem antes voltar a deixar uma mensagem 

de alento e esperança a todos os 

poiarenses, a exemplo do que já havia 

feito na última reunião do Executivo, 

reafirmando a vontade e o empenho desta 

Maioria em “resolver os problemas que 

nos foram deixados”, trabalhando todos 

os dias para transformar “Vila Nova de 

Poiares num Concelho com futuro!”

O assunto foi discutido na Assembleia Municipal Extraordinária convocada para o efeito, tendo sido aprovado com os votos favoráveis da 
bancada do PS, e a abastenção por parte do PSD
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“Um Orçamento contra a resignação,     um Orçamento de uma nova 
esperança!”
Orçamento no valor de 9.509.680 € foi 
aprovado por maioria com votos contra do PSD 
em Reunião do Executivo, e com a abstenção dos 
deputados do PSD em Assembleia Municipal

“Um orçamento contra a resignação, 

um orçamento de uma nova esperança”. 

Foi assim que o Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, 

João Miguel Henriques, apresentou o 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 

(GOP) para 2015 em reunião do Executivo 

Camarário, tendo o documento sido 

foi aprovado por maioria com os votos 

contra dos vereadores do PSD.

Já em sede da Assembleia Municipal 

o documento acabou por ser aprovado 

pelos deputados do PS e por dois 

deputados do PSD, com a abstenção da 

restante bancada do PSD.

Pese embora se tratar de um 

orçamento que não deixa de estar 

condicionado pelo passado recente, o 

autarca fez questão de referir que este 

“é verdadeiramente o nosso primeiro 

Orçamento”, representando o início de um 

novo caminho, “de rigor e transparência, 

deixando de desorçamentar despesa, 

como durante muito tempo foi feito nesta 

Câmara Municipal, dando como exemplo 

a questão das Águas do Mondego”.

Sustentabilidade 
financeira é a 
pedra basilar

Depois de escalpelizar as rubricas, 

quer da receita quer da despesa 

previstas no Orçamento para 2015, o 

Presidente da Autarquia reforçou a ideia 

de que a “sustentabilidade financeira é 

a pedra basilar”, pelo que “é e deve ser 

a nossa grande obra”, com o intuito de 

“não hipotecar o futuro das gerações 

vindouras, deixando-lhes como legado, 

mais e melhor qualidade de vida”. Este é, 

nas palavras de João Miguel Henriques, 

o grande desiderato do mandato, 

afirmando que “todos os poiarenses 

estão convocados para contribuírem para 

a sua realização, pois só assim é possível 

construir um Concelho com Futuro!”

Orçamento e 
GOP tem contributos 
de todas as forças 
políticas excepto PSD

O documento, já apresentado e 

votado em reunião de Câmara, é também 

o reflexo do esforço de transparência e 

rigor democrático deste Executivo, que 

fez questão de auscultar todas as forças 

políticas que concorreram às eleições 

autárquicas de 2013 em Vila Nova de 

Poiares, tendo para o efeito promovido 

reuniões de trabalho, de forma a recolher 

o máximo de contributos possível para 

elaborar um documento que fosse o mais 

unânime e consensual, não obstante 

todos os constrangimentos financeiros da 

Autarquia, por demais conhecidos.

Nesse sentido, o Presidente da Câmara 

Municipal não deixou de manifestar o seu 

desagrado pelo facto de apenas o PSD 

ter faltado às várias reuniões agendadas, 

apesar da maioria ter envidado todos os 

esforços para reunir o contributo dos 

sociais-democratas, mesmo até ao último 

dia antes da apresentação do documento.

Desconsideração” 
motivou ausência de 
resposta

Durante a reunião do Executivo 

Municipal e instado a responder sobre 

o motivo das ausências, o Vereador da 

oposição, Carlos Henriques, encarou 

a posição do Executivo como “uma 

desconsideração”, lamentando que o 

documento não tivesse sido primeiro 

discutido com os vereadores da Oposição, 

apesar de considerar relevante que 

“tenha sido debatido com intervenientes 

importantes”.

Orçamento 
reflecte preocupação 
com redução da dívida 
e áreas estruturantes

Sobre o documento propriamente dito, 

o Presidente da Câmara Municipal referiu 

que “em traços gerais, o Orçamento e GOP 

reflecte o empenho deste Executivo na 

redução da dívida, condição fundamental 

para a sustentabilidade financeira, 

estando previsto uma diminuição da 

dívida líquida de médio e longo prazo num 

montante que ronda os 1,4 milhões de 

euros”.

Por outro lado, e olhando para os 

investimentos considerados fundamentais 

para a melhoria da qualidade de vida 

em Vila Nova de Poiares, é intenção da 

Maioria que gere os destinos da Câmara 

Municipal executar um conjunto de 

políticas que permitam “investir na 

melhoria da prestação de serviços ao 

cidadão, bem como melhorar a qualidade 

do abastecimento de água, os espaços 

verdes e equipamentos desportivos, 

arruamentos rurais, a recolha dos lixos 

e o saneamento básico, sem esquecer o 

ensino público e a respectiva qualidade 

das nossas escolas, a par do acesso à 

saúde e à protecção social”.

A área social continua, assim, a 

merecer grande atenção, nomeadamente 

em matéria de equidade, a qual assume 

uma “grande centralidade no processo 

da nossa intervenção, como meio de 

reforçar a justiça social na forma como 

os poucos recursos são distribuídos pelos 

Durante a Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara, João Miguel Henriques apresentou 
o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2015

“

“

“
“
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“Um Orçamento contra a resignação,     um Orçamento de uma nova 
esperança!”

cidadãos que mais necessitam”, referiu o 
Presidente da Câmara Municipal.

No final da apresentação do 
Orçamento e GOP para 2015, cujos 
valores rondam os 9,5 milhões de euros 
(9.509.680 €), João Miguel Henriques 
sublinhou que “com determinação vamos 
derrubando os obstáculos existentes”, 
reafirmando o grande propósito deste 
Executivo em consolidar uma nova gestão 
da Câmara Municipal, que pretende que 
seja “democrática, aberta, rigorosa, 
transparente, participada por todos”, e 
“capaz de marcar uma profunda diferença 
na construção do futuro”.

O Presidente da Câmara Municipal 
não terminaria a sua intervenção sem 
deixar uma mensagem de esperança: 
“Temos um sonho e não desistimos dele. 
Estamos convictos que os poiarenses vão 
ter ainda mais orgulho na sua terra!”

Preocupação 
em apresentar um 
Orçamento realista       
e exequível

Durante a Assembleia Municipal, 

os deputados da bancada do Partido 

Socialista, para além de destacarem e 

felicitarem o esforço do Executivo na 

diminuição da dívida líquida de médio 

e longo prazo num montante que ronda 

os 1,4 milhões de euros, dirigiram 

ainda palavras de congratulação pelos 

documentos apresentados, que, na sua 

perspectiva, reflectem “uma preocupação 

em apresentar um Orçamento e GOP 

realista, exequível, e que não descura 

aquelas que deverão ser as prioridades 

de intervenção da Autarquia”, não só ao 

nível económico-financeiro, mas por 

acautelar um “investimento significativo 

na área social,” promovendo a equidade 

na distribuição dos poucos recursos pelos 

cidadãos que mais necessitam.

PSD justifica 
abstenção com falta de 
investimento

Já os deputados do PSD, que se 

abstiveram neste ponto, apontaram como 

justificação para o seu sentido de volto 

uma “falta de investimento” no Orçamento 

e GOP, argumento que não colheu apoio 

por parte da Maioria, que questionou 

directamente os deputados do PSD pela 

fonte financeira para se proceder a mais 

investimento do que aquele que já consta 

nos documentos colocados à votação. 

Refira-se que a bancada do PS não deixou 

ainda de “lamentar profundamente” o 

facto dos sociais-democratas terem sido 

a única força política a alhear-se das 

responsabilidades assumidas no último 

acto eleitoral, ao não terem aceitado 

o convite para participar na discussão 

promovida pelo Executivo Municipal, 

no sentido de recolher o máximo de 

contributos possível para elaborar um 

documento o mais unânime e consensual 

possível.

Município adopta 
música “Visita a 
Poiares” como Hino 
Oficial

Outro dos assuntos de maior relevo na 

agenda da última Assembleia Municipal 

era a adopção da música “Visita a 

Poiares” como Hino Oficial do Concelho. 

Esta obra, cuja música e letra é da autoria 

do Maestro da Filarmónica Fraternidade 

Poiarense, Francisco Pereira Relva, foi 

editada em CD já no ano de 2000.

Desde então que a “Visita a Poiares” 

é tocada e cantada nos mais diversos 

eventos, quer dentro do Concelho, como 

também fora, nas diversas deslocações 

por onde a Filarmónica vai actuando, 

tendo sido recentemente incluída no 

reportório da Banda Sinfónica da Guarda 

Nacional Republicana.

O facto de ser uma obra já tantas 

vezes reproduzida levou a que fosse, 

ainda que de forma informal reconhecida 

por todos como um hino do Concelho de 

Vila Nova de Poiares, tendo o Maestro 

Fernando Pereira Relva cedido os direitos 

de autor a favor da Autarquia, por forma 

a que o Município a pudesse adoptar 

oficialmente.

Esta proposta, que na reunião do 

Executivo fora aprovada com os votos 

a favor do PS e abstenção do PSD, foi 

aprovada em Assembleia Municipal 

quase unanimemente, apenas com 

uma abstenção de um deputado social-

democrata.

Hino reforça 
identidade imaterial e 
cultural de Poiares e 
dos Poiarenses

A bancada socialista congratulou-se 

com esta iniciativa, uma vez que a “Visita 

a Poiares”, enquanto “Hino Oficial do 

Município de Vila Nova de Poiares, reforça 

e promove a identidade de Concelho, 

assumindo-se como um valor simbólico 

e unificador da identidade imaterial e 

cultural de Poiares e dos Poiarenses, 

numa altura em que estes valores são tão 

questionados, nomeadamente quando 

reiteradamente o tema da extinção/

fusão de Municípios é trazido à discussão 

pública.”

“ “ “

“
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O Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, João Miguel 

Henriques e o Presidente do ISCAC 

– Coimbra Business School, Manuel 

Castelo Branco, assinaram um protocolo 

de cooperação entre as duas entidades, 

permitindo o usufruto de uma série de 

vantagens.

Desde logo, para a Autarquia, irá 

permitir que os seus técnicos possam 

frequentar os cursos leccionados pelo 

ISCAC em condições vantajosas. No 

entanto, o leque de destinatários não 

se fica pelos funcionários do Município, 

na medida em que se estende também a 

ISCAC e Município de Poiares 
celebram acordo
Protocolo irá permitir que técnicos da Autarquia, tecido empresarial e
comunidade jovem usufruam de vantagens na oferta formativa do ISCAC

todas as Associações, tecido empresarial 

e aos jovens do Concelho. 

Nesse sentido, a Associação 

Empresarial de Poiares, recentemente 

criada, assume nesta matéria um papel 

de destaque, possibilitando dotar os 

seus associados de mais e melhores 

ferramentas, investindo na formação e 

capacitação no seu capital humano.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, este 

protocolo reveste-se de uma enorme 

importância para a Autarquia de Vila 

Nova de Poiares, “permitindo que 

sejam realizadas formações técnicas e 

especializadas no âmbito daquilo que 

são as várias valências do Município”, 

contribuindo para a oferta de um “serviço 

público de ainda melhor qualidade aos 

munícipes”, ao aproveitar o “know-how” 

deste Instituto Superior para o colocar ao 

serviço dos projectos da autarquia.”

Paralelamente, “o Município estará a 

potenciar as boas práticas de formação 

em áreas tão importantes como a da 

contabilidade e de gestão, revestindo-

se de uma importante mais-valia para 

o desenvolvimento económico do 

concelho”, concluiu o Presidente da 

Câmara.

Assinatura do Protocolo decorreu nas instalações do ISCAC - Coimbra Business School

Município lançou
concurso para cedência 
de escolas desactivadas

O Município de Vila Nova de Poiares 
lançou um concurso público para a 
cedência de utilização temporária 
e gratuita de várias das antigas 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
já desactivadas, às Associações do 
Concelho.

Foram diversas as entidades que 
responderam a esta iniciativa, estando 
neste momento em fase de análise as 
diversas propostas recebidas.

Refira-se que a cedência destes 
espaços municipais se insere numa 
política de valorização e beneficiação 
do património Municipal, neste caso 
concreto, escolas primárias, no sentido 
de evitar a degradação dos edifícios, por 
falta de utilização, ao mesmo tempo que 
se aposta na rentabilização de recursos, 
recolocando os edifícios ao serviço das 
comunidades locais. 

Inquérito de 
Satisfação dos Munícipes

A Câmara Municipal promoveu 
durante o mês de Novembro e 
Dezembro um inquérito de satisfação 
dos munícipes. Os questionários 
estiveram disponíveis nos serviços 
da Autarquia, bem como na página do 
Município na Internet.

O principal objectivo desta iniciativa 
foi avaliar a prestação de serviços 
aos mais diversos níveis, de forma a 
proporcionar um atendimento cada 
vez mais eficaz, respondendo às 
necessidades das populações.

Os resultados deste inquérito 
estão a ser devidamente tratados e 
analisados, para que seja possível 
melhorar a qualidade do serviço que é 
prestado aos munícipes, promovendo 
uma administração pública mais 
eficiente e dinâmica.

Dia Municipal da Igualdade

O Dia Municipal da Igualdade foi 
assinalado pelo Município com uma 
série de actividades, promovidas em 
parceria com as instituições locais.

O mote da iniciativa foi “Igualdade 
é Desenvolvimento”, tendo sido 
realizadas mesas redondas sobre o 
tema, um convívio cultural, e ainda 
uma “Caminhada pela Igualdade”.

BREVES
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Município assinou Acordos de 
Execução com Juntas de Freguesia

O Município de Vila Nova de Poiares 

assinou recentemente, no Salão Nobre 

do Edifício dos Paços do Concelho, os 

Acordos de Execução com as juntas de 

freguesia de Arrifana, Lavegadas, Poiares-

Santo André e São Miguel de Poiares.

A assinatura destes Acordos de 

Execução surge da entrada em vigor da 

Lei n.75/2013, de 12 de setembro, que 

altera o paradigma da Delegação de 

Competências das Câmaras Municipais 

nas Juntas de Freguesia.

Nesse sentido, ao abrigo do artigo 

132º nº 1, a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares delega um conjunto de 

competências nas Juntas de Freguesia, 

onde se destaca, entre outras, a gestão 

e manutenção de espaços verdes; a 

limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros; a manutenção, 

reparação e substituição do mobiliário 

urbano instalado nos espaços públicos, 

com exceção daquele que seja objeto 

de concessão; a realização de pequenas 

reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico, bem como a manutenção 

dos seus espaços envolventes.

Face à actual situação financeira 

do Município não será possível fazer 

acompanhar esta delegação de competências 

da necessária ‘mochila financeira’, no entanto, 

o Município compromete-se a assegurar os 

meios necessários para a execução destas 

novas atribuições, bem como disponibilizar 

os recursos humanos competentes para 

o efeito, tendo inclusivamente sido já 

definidas as formas de operacionalizar esta 

colaboração e cooperação dos técnicos 

municipais.

Reconhecendo que os meios 

disponibilizados pelo Município são muito 

reduzidos para as competências que 

são delegadas, o Presidente da Câmara 

Municipal fez questão de enaltecer o bom 

entendimento e colaboração existente 

entre as quatro juntas de freguesia e 

a Autarquia, sublinhando ainda que «a 

assinatura destes acordos vem formalizar 

uma prática que este Executivo tem 

vindo a aplicar desde que assumiu 

funções, dando corpo a uma política de 

descentralização».

«Defendemos, desde há muito, que a 

ação dos presidentes de junta, devido à 

sua maior proximidade às populações, 

consegue de forma mais eficaz, e 

com maior rapidez, dar resposta às 

necessidades das populações a nível mais 

local», explicou.

Câmara Municipal delega competências e assegura meios materiais e humanos

Presidente da Câmara, ladeado pelos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Vila Nova de Poiares

Câmara reuniu funcionários 
e colaboradores em 
Almoço de Natal

À semelhança do que acontece 
todos os anos, o Município reuniu 
funcionários, colaboradores e os 
vários eleitos para os órgãos autár-
quicos, nomeadamente Executivo 
e Assembleia Municipal, para o 
tradicional almoço de Natal.

Em tempo de contenção de 
custos, e tal como tem acontecido 
em todas as iniciativas organizadas 
pelo Município, a ‘festa’ foi feita 
com investimento zero, com a ‘prata 
da casa’, através de contributos dos 
trabalhadores e de algumas empresas 
e particulares do concelho, deixando 
bem vincado o espírito de partilha 
e entreajuda, valores que ganham 
ainda maior expressão nesta quadra 
natalícia.

O Presidente da Câmara Muni-
cipal, João Miguel Henriques, fez 
questão de referir a importância 
de reunir a ‘grande família’ do 
Município, tão importante como a 
família de sangue, lembrando que, 
afinal de contas, ao longo do ano, 
passam mais tempo juntos do que 
com os próprios familiares. Este 
almoço teve ainda a particularidade 
de ‘assinalar’ a concretização de 
um ano de efectividade de funções, 
com o Presidente da Câmara a 
aproveitar para fazer um balanço 
que considerou muito positivo, na 
medida em que tem vindo a conseguir 
encontrar as soluções necessárias 
para ultrapassar as dificuldades que 
tanto têm condicionado a ação deste 
Executivo.

O discurso terminou com o 
agradecimento a todos quantos 
contribuíram para que este Almoço 
de Natal fosse possível, desejando 
a todos um Santo Natal e um Ano 
Novo cheio de sucessos pessoais e 
profissionais.

A festa prolongou-se por toda 
a tarde com muita música e anima-
ção, onde nem faltou o karaoke, 
proporcionando momentos de salutar 
convívio entre todos, reforçando os 
laços de amizade e companheirismo 
que unem a ‘grande família’ da 
Câmara Municipal.

BREVES
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O Município de Vila Nova de Poiares 

celebrou um protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

que estabelece as regras de apoio da 

Câmara Municipal àquela associação.

Reconhecendo a relevante e impor-

tante missão humanitária prosseguida 

pela Associação, bem como a importância 

e o alcance social do trabalho que a mesma 

desenvolve no concelho de Vila Nova de 

Poiares, o Município compromete-se, 

através deste protocolo, e que vigorará 

até final do corrente ano, a apoiar a 

instituição no desenvolvimento das suas 

actividades.

No âmbito desta parceria, os 

Bombeiros Voluntários comprometem-

Já está em funcionamento o novo 

“Espaço do Cidadão” de Vila Nova de 

Poiares, vindo substituir e acrescentar 

valências ao anterior Balcão Multi-

Serviços, que funcionava nas galerias 

municipais da escadaria do Monumento 

ao Cristo. O local de funcionamento 

é o mesmo, mas surge renovado 

e, mais importante, com um leque 

maior de funcionalidades disponíveis, 

possibilitando assim a prestação um 

serviço de maior proximidade ao cidadão.

O objectivo não é fazer concorrência 

aos serviços desconcentrados da 

Administração Pública já existentes no 

concelho, mas proporcionar um conjunto 

de serviços complementares, alargando 

a oferta já disponível, funcionando como 

mais uma opção para as pessoas, numa 

lógica de maior proximidade, centrada 

no cidadão, mais facilitadora e menos 

burocrática.

Nos Espaços do Cidadão é possível 

tratar de um leque de cerca de 80 

assuntos variados, de mais de 18 serviços 

públicos, facilitando assim a relação entre 

o Estado e os cidadãos. 

Num Espaço do Cidadão é possível, 

por exemplo, renovar a carta de condução, 

Município celebrou protocolo com Bombeiros

Espaço do Cidadão já em funcionamento
Novas valências e funcionalidades já disponíveis

entregar documentação para a ADSE ou 

alterar a morada no Cartão de Cidadão, 

tratar de um conjunto de assuntos 

relacionados com Saúde, para além de 

ser possível pedir o Registo Criminal de 

Cidadãos Nacionais ou Estrangeiros, 

tratar de vários assuntos relacionados 

com a Caixa Geral de Aposentações, 

Centro Nacional de Pensões ou 

mesmo da Segurança Social. Estão 

também disponíveis funcionalidades e 

serviços relacionados com o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, especialmente 

importante para a comunidade estrangeira 

residente no concelho que, assim, não 

precisa de se deslocar a Coimbra para 

tratar dos seus assuntos. Destaque 

ainda para funcionalidades no âmbito da 

Autoridade das Condições de Trabalho 

(ACT), permitindo uma oferta de serviços 

relacionados com contratos de trabalho, 

queixas e denúncias, simuladores de 

cálculo de valores a receber no final do 

contrato de trabalho, entre muitos outros.

Documento estabelece regras de atribuição de subsídios

se, não só a continuar a desempenhar 

as funções primordiais que exercem no 

âmbito da Proteção Civil, mas também 

a contribuir e colaborar num conjunto 

de iniciativas e actividades de cariz 

social e cultural, reafirmando o papel 

de importante parceiro na promoção da 

qualidade de vida e bem-estar de Poiares 

e dos Poiarenses.

Refira-se que este protocolo se insere 

no âmbito do esforço de regularização e 

clarificação dos apoios do Município às 

várias associações e entidades concelhias 

que este Executivo tem vindo a colocar 

em prática desde o início do mandato, 

conferindo, desta forma maior rigor e 

transparência a todo o processo. Município compromete-se a apoiar a instituição no desenvolvimento das suas actividades

Espaço do Cidadão está a funcionar nas instalações localizadas na escadaria do Monumento ao Cristo
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Câmara Municipal de Poiares 
distinguida pela HUMANA

O Município de Vila Nova 

de Poiares foi distinguido 

pela Associação Humana, 

no âmbito da “Humana Day 

2014 - V Prémios Humana de 

Reciclagem Têxtil”, com o Prémio 

Responsabilidade Social e 

Ambiental. O prémio foi entregue 

ao Presidente da Autarquia, João 

Miguel Henriques, pelas mãos 

de Elisabeth Molnar, Directora-

Geral da Humana-Portugal, 

numa cerimónia que decorreu 

na Fábrica Social – Fundação 

José Rodrigues, no Porto.

Para o Edil, este galardão 

vem reconhecer o trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido por 

este Executivo, nomeadamente o 

seu empenho e envolvimento em 

causas comuns às defendidas 

pela Humana, mas é, sobretudo, 

o reconhecimento para todas as 

pessoas que de forma gratuita 

Prémio é o reflexo do empenho do Município na 
Responsabilidade Social e Ambiental

e altruísta desenvolvem uma 

actividade no âmbito social 

e ambiental a todos os níveis 

meritória. Aproveitando a 

oportunidade, João Miguel 

Henriques, deixou os votos de 

parabéns e de maiores sucessos 

aos “rostos” da Humana, que 

todos os dias se empenham 

com entusiasmo e sucesso 

reconhecido, alcançando 

os objectivos cada vez mais 

ambiciosos a que se propõem. 

Com este reconhecimento, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares junta-se ao grupo 

restrito de entidades que já 

haviam sido condecoradas numa 

outra cerimónia no âmbito do 

“Humana Day – 2014”, realizada 

no dia anterior em Alcochete, 

dirigida apenas aos parceiros 

localizados a Sul no País.

Refira-se que a Associação 

Humana é uma ONG empenhada 

na protecção do meio ambiente 

aliada ao desempenho da sua 

actividade de reutilização 

de roupa e calçados usados, 

estando em Portugal desde 1998, 

e representada em mais de 15 

países. 

Em Vila Nova de Poiares, 

a Autarquia e Associação 

assinaram no início de 2014 

um acordo de parceria para 

a recolha de vestuário usado, 

estando os pontos de recolha 

situados junto ao Mercado 

Municipal, Entroncamento, São 

Miguel e Arrifana/Santa Maria. 

No âmbito deste acordo, estão 

já na calha outros projectos 

de âmbito social no Concelho, 

tendo como destinatários as 

famílias mais carenciadas, e 

que brevemente serão dados a 

conhecer.

Prémio foi entregue ao Presidente da Câmara pelas mãos da Directora-Geral da Humana Portugal

Atividades municipais 
durante a Semana da 
Chanfana

Apesar da difícil conjuntura financeira do Município, a Câmara 

Municipal não deixou de organizar um conjunto de inciativas ao 

longo da Semana da Chanfana, numa perspetiva de enriquecer 

a oferta cultural e os atrativos a quem nos visitou durante este 

período.

Assim, foram organizadas diversas atividades, de que são 

exemplo, entre outros, a iniciativa “Há Música na Vila”, com 

animação de rua, o Sarau Cultural e as Estátuas Humanas que 

percorreram as várias artérias da Vila, nomeadamente junto 

aos restaurantes aderentes à Semana da Chanfana, no sentido 

de promover não só o prato gastronómico de excelência que é 

a chanfana, mas também os vários produtos endógenos a ele 

associados.

Destaque ainda para o esforço de promoção do evento 

também nos diversos meios de comunicação social da região, 

incluindo os distritos de Aveiro, Leiria e Viseu.

Publicidade difundida pelo Município na comunicação social regional
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Conselho Económico e Social
de Vila Nova de Poiares tomou posse
Iniciativa é uma das 101 medidas propostas em Campanha Eleitoral

Já reuniu pela primeira vez o Conselho 

Económico e Social Municipal (CESM) de 

Vila Nova de Poiares, um anseio tornado 

realidade, por parte da maioria PS no 

Executivo Municipal, e que fazia parte 

das 101 medidas apresentadas durante a 

campanha eleitoral. 

O Conselho agora empossado 

tem como missão primordial apoiar, 

acompanhar e aconselhar os órgãos 

autárquicos naquelas que serão as 

directrizes da sua actuação, no âmbito 

financeiro e social, nomeadamente na 

recuperação económico-financeira 

do Município e na promoção da 

equidade na distribuição dos poucos 

recursos disponíveis pelas famílias mais 

desfavorecidas.

Nesta primeira reunião, tomaram 

posse os diversos elementos que 

compõem o CESM, nomeadamente o 

Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, João Miguel Henriques, 

e o Vice-Presidente, Artur Santos; 

personalidades de reconhecida idoneidade 

representativas da sociedade na área 

social e económica, nomeadamente 

João Pedroso de Lima, presidente da 

APPACDM/ Poiares e João Candeias, 

presidente da AEDP, juntamente com 

uma técnica da Autarquia da área da 

contabilidade. 

Da esfera política, tomaram posse 

elementos de cada um dos partidos com 

representatividade nos órgãos eleitos 

nas últimas autárquicas, nomeadamente 

José Guilherme Feteira, deputado do 

PS indicado pela Assembleia Municipal, 

Dulce Rosa, nome indicado pelo PS, e 

ainda Luís Filipe Santos, nome indicado 

pelo CDS/PP. Contudo, esta tomada 

de posse ficou marcada pela não 

indicação por parte do PSD de qualquer 

representante para o Conselho, quer da 

vereação, quer da Assembleia Municipal, 

facto que motivou por parte do Presidente 

João Miguel Henriques uma manifestação 

de total incompreensão e profundo 

lamento, na medida em que os eleitos pelo 

Partido Social Democrata poderiam assim 

assumir uma postura positiva na “procura 

das melhores soluções para os problemas 

e desafios com que o Município de 

Vila Nova de Poiares se depara”, sendo 

que com esta ausência revelam “um 

preocupante alheamento e total demissão 

de responsabilidades”.

Depois de devidamente empossados 

os elementos que compõem o CESM, 

seguiu-se a análise da situação 

económico-financeira do Município de 

Vila Nova de Poiares, com o Presidente da 

Câmara Municipal, João Miguel Henriques 

a escalpelizar o actual momento da 

Autarquia, revelando números concretos, 

nomeadamente da dívida municipal que, a 

1 de Dezembro de 2014, ultrapassava os 

19 milhões de euros, mas que representa 

uma diminuição real de mais de 1 milhão 

de euros, conseguida apenas num ano de 

efectividade de funções deste Executivo.

Paralelamente à situação económico-

financeira, também a questão social 

esteve em debate, com os conselheiros 

a questionarem e a sugerirem uma 

Autarquia mais próxima do cidadão e que 

promova a inclusão social.

Nesse sentido, João Miguel 

Henriques escutou as diversas opiniões 

manifestadas, aproveitando para referir 

que, neste momento, essa é já uma 

realidade nos serviços municipais, com 

os técnicos da autarquia a desenvolverem 

um trabalho constante ‘no terreno’, de 

forma a perceberem in loco a realidade 

das situações que carecem de um apoio 

social, sendo que as decisões tomadas 

são sempre alvo de uma avaliação do 

CLAS (Conselho Local de Acção Social) 

e articuladas com as Juntas de Freguesia, 

os órgãos de maior proximidade com os 

munícipes no território, com as IPSS e a 

Segurança Social.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, o 

CESM assume uma enorme “relevância 

para o Município, desde logo pela sua 

representatividade, mas também porque 

permitirá a criação de um fórum de 

discussão séria, realista, e ao mesmo 

tempo promotor de uma reflexão que 

permitirá contribuir de forma decisiva 

para o crescimento económico resultando 

na consequente melhoria da qualidade de 

vida dos Poiarenses”.

Conselho Económico e Social foi um anseio tornado realidade por parte da Maioria PS no Executivo Municipal
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Presidente da Câmara reuniu 
com deputado do PS Rui Duarte
Deputado eleito pelo Círculo de Coimbra prometeu interpelar o 
Governo relativamente a acessibilidades

O Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, João Miguel 

Henriques, deslocou-se à Assembleia 

da República, a convite do deputado 

socialista Rui Pedro Duarte.

O deputado eleito pelo círculo de 

Coimbra quis inteirar-se dos problemas 

com que Vila Nova de Poiares se 

debate em matéria de acessibilidades, 

nomeadamente sobre as dificuldades 

inerentes ao acesso a Coimbra, via 

EN-17 e, sobretudo, no que respeita à 

ligação às vias de circulação rápida, 

em especial o IP-3, extremamente 

importante no apoio ao parque 

industrial de Poiares e fundamental 

para o desenvolvimento económico, 

não só local, como da própria região.

Sobre a mesa esteve, por isso, o 

ponto de situação das oportunidades 

do novo quadro comunitário, e da 

possibilidade de permitir a construção 

de pequenos troços para aproveitar 

a rede de estradas já existente, 

funcionando como ligações para 

apoiar pólos industriais que estejam 

com dificuldade de acessos para 

facilitar a circulação de mercadorias, 

designadamente com destino a 

exportações. 

Para o Presidente da Câmara, 

esta seria uma oportunidade de 

‘ouro’ para alavancar e potenciar o 

desenvolvimento económico, bem 

como para fomentar o crescimento das 

empresas instaladas, tanto no primeiro 

como no segundo pólo industrial, 

que se traduzirá inevitavelmente no 

aumento do seu volume de negócios e 

consequente criação de novos postos 

de trabalho”.

Na sequência desta reunião, ficou 

a promessa do deputado Rui Pedro 

Duarte promover um conjunto de 

interpelações ao Governo a propósito 

destas matérias.

Presidente da Câmara, João Miguel Henriques, acompanhado do Deputado Rui Duarte

Administração

IPDJ reuniu com jovens poiarenses
O Salão Nobre dos Paços do 

Concelho foi o local escolhido para 

uma acção com técnicas do IPDJ - 

Instituto Português da Juventude.

Nesta acção de sensibilização 

promovida pela Câmara Municipal 

estiveram jovens poiarenses que 

representam associações juvenis, e que 

puderam ficar a conhecer os variados 

programas promovidos pelo IPDJ e 

suas vantagens para a juventude.
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O
Feriado Municipal de 

Vila Nova de Poiares 

de 2015 contou com a 

presença do Ministro-Adjunto e 

do Desenvolvimento Regional que 

aceitou o convite para presidir às 

cerimónias das Comemorações do 117º 

Aniversário da Restauração Definitiva 

do Concelho.

As cerimónias iniciaram com a 

recepção e boas-vindas junto aos 

Paços do Concelho, prosseguindo 

depois para o auditório do CCP-

Centro Cultural de Poiares, para 

a Sessão Solene comemorativa do 

Feriado Municipal.

Durante a cerimónia, e antes dos 

habituais discursos das entidades (ver 

discurso do Presidente da Câmara 

Municipal publicado na íntegra em 

www.facebook.com/presidencia.

vilanovadepoiares) houve lugar à 

entrega dos diplomas de agradecimento 

e louvor aos trabalhadores do 

Município, aposentados em 2013/2014, 

e a cerimónia de homenagem da 

Filarmónica Fraternidade Poiarense, 

que recentemente comemorou 140 

anos de actividade ininterrupta.

Depois da Sessão Solene, as 

comemorações prosseguiram com as 

inaugurações das novas instalações 

da Junta de Freguesia de Poiares - Sto. 

André, também da Rua Filarmónica 

Fraternidade Poiares, culminando 

na Alameda Santo André para a 

inauguração do Memorial ao Hino 

Oficial de Vila Nova de Poiares.

Durante a tarde houve ainda espaço 

para a realização de várias atividades, 

nomeadamente o espetáculo de 

tributo a Zeca Afonso, por João Torres 

e também o torneio inter-freguesias.

InauGuraçÕeS I - Ministro Poiares Maduro inaugurou a nova sede da Junta de Freguesia de Poiares Santo André. De seguida, descerrou a placa toponímica 
dando o nome Rua Filarmónica Fraternidade Poiarense a mais uma artéria da Vila.
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mOlDura humana - A população saiu à rua para comemorar o Feriado 
Municipal e associar-se às comemorações do 13 de Janeiro.

COnCurSO lIterÁrIO - Ministro Poiares Maduro entregou Certificados de 
Participação do I Concurso Literário do Conto Infanto-Juvenil.

SeSSÃO SOlene II - Foram muitas as entidades que fizeram questão 
de marcar presença no Feriado Municipal de Vila Nova de Poiares, 
nomeadamente diversos Presidentes de Câmara da região.

tOrneIO Inter-FreGueSIaS - Durante a tarde decorreu o ‘tradicional’ 
Torneio Inter-Freguesias de Futsal Sub-14. Na foto, as equipas finalistas do 
torneio, com a presença do Executivo e  Assembleia Municipal.

SeSSÃO SOlene I - Município entregou Diplomas de Agradecimento e 
Louvor aos funcionários que se aposentaram em 2013 e 2014.

13 de Janeiro | Feriado Municipal

InauGuraçÕeS II - Ministro Poiares Maduro inaugurou o Memorial ao 
Hino Oficial de Vila Nova de Poiares “Visita a Poiares”, da autoria do Maestro 
Francisco Relva Pereira.
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Poiares ‘investe’ pela Solidariedade
5ª edição do Poiares Solidário e Amigo envolveu a comunidade

Decorreu em Dezembro a iniciativa 

‘Poiares Solidário e Amigo’, que envolveu 

toda a comunidade, em torno de um 

propósito que revelou o verdadeiro 

espírito solidário que existe em Vila 

Nova de Poiares. Associações, empresas, 

entidades e a população reuniram-se 

em torno de um projecto genuinamente 

solidário, evidenciando a maior riqueza 

de um povo, a sua capacidade em dar 

e se entregar ao serviço de causas tão 

nobres como é a de ajudar os mais 

desfavorecidos.

O ‘Poiares Solidário e Amigo’ é uma 

iniciativa promovida pela Autarquia, 

juntamente com os parceiros da Rede 

Social, com o intuito de apoiar as 

camadas mais carenciadas do concelho, 

e, ao mesmo tempo, com o propósito de 

promover uma maior participação de toda 

a comunidade, sem exceção.

Os momentos altos do vasto 

programa tiveram lugar aquando da 

realização do Almoço Solidário, em 

que estiveram presentes mais de 350 

seniores, proporcionando-lhes para além 

da refeição uma tarde de muito convívio 

social, bem como a Campanha “Dê… Por 

um Sorriso” que, ao longo dos quatro dias, 

esteve patente no CCP – Centro Cultural 

de Poiares. Esta acção, que visava a recolha 

de bens alimentares e brinquedos, reuniu 

com o contributo e generosidade de todos, 

uma série de bens que posteriormente 

foram entregues em forma de Cabazes de 

Natal, proporcionando uma quadra mais 

feliz às famílias mais desfavorecidas. O 

Presidente da Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques, fez questão de durante 

o Almoço Solidário, lembrar que todas 

as actividades não seriam possíveis 

sem a participação da comunidade 

poiarense, “que deu um contributo 

imprescindível para que esta iniciativa da 

Câmara Municipal fosse uma realidade. 

Os nossos parceiros, associações, 

empresas, entidades e cidadãos em nome 

individual foram inexcedíveis, revelando 

o verdadeiro espírito solidário que há em 

cada poiarense”. Sublinhando essa mesma 

generosidade, João Miguel Henriques, 

fez questão de agradecer a todos, 

manifestando uma “enorme felicidade 

por mais uma vez verificar as enormes 

qualidades humanas das gentes de Vila 

Nova de Poiares, capazes de dar tudo de 

si em prol do próximo.”

Mostra Social reuniu 

entidades e instituições do Concelho

Integrado no Poiares Solidário e 

Amigo, o Salão de Festas do CCP acolheu 

a 3ª edição da Mostra Social, em que 

participaram diversas entidades e 

instituições do Concelho, nomeadamente 

a APPACDM de Vila Nova de Poiares, 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

Presidente da Câmara junto da população sénior do Concelho

Acção Social

Almoço Solidário encheu o Salão de Festas do CCP - Centro Cultural de Poiares
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de Poiares, Associação ICreate, CBEISA 

– Centro de Bem-Estar Infantil de Santo 

André, Comunidade Juvenil de São 

Francisco de Assis, ADIP – Associação de 

Desenvolvimento Integrado de Poiares, 

Conferência de São Vicente de Paulo, 

Centro de Saúde, Irmandade de Nossa 

Senhora das Necessidades e Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Poiares.

Nesta Mostra Social, os participantes 

deram a conhecer as suas realidades, 

exibindo o muito trabalho que vão 

desenvolvendo no seu dia-a-dia, 

promovendo educação, desenvolvimento, 

solidariedade e a inclusão social.

Actividades para todos os gostos

O programa das actividades foi vasto, 

para todos os gostos e para todas as 

idades. O natural destaque vai para o 

Sarau Cultural “Avós e Netos na Passerelle 

2014”, que mais do que um simples desfile 

de moda, foi um convívio inter-geracional, 

contando com a participação dos utentes 

das várias IPSS’s do concelho.

Paralelamente decorreram sessões 

de cinema dirigidas à população jovem 

e sénior, actividades desportivas 

destinadas à 3ª idade em colaboração 

com o Ginásio Healthyfitness de Vila 

Nova de Poiares, workshop’s de adereços 

de natal, promovido pela Associação 

ICreate, demonstração de danças latinas, 

pela ICreate em parceria com a Fábrica 

de Danças Latinas, rastreio de tensão 

arterial e de glicémia, pelo Centro de 

Saúde de Poiares, sessão de sensibilização 

“Os Perigos que nos Rodeiam”, pelos 

Bombeiros Voluntários, a apresentação do 

Projecto de Teleassistência do Município 

de Vila Nova de Poiares, workshop de 

Estátuas Humanas, dinamizado por 

Marco Ventura e Cláudia Santos, e “Chá 

com Letras” – momentos de Poesia com 

Lucinda Ventura que apresentou o seu 

livro “Amanhecer”, ao sabor de chá e 

bolinhos confeccionados e servidos pelos 

alunos do Curso Técnico de Restauração 

e Bar, do Agrupamento de Escolas de Vila 

Nova de Poiares.

O Município de Vila Nova de Poiares 

e a APPACDM/V.N. Poiares, em parceria 

com a Rede Local de Acção Social 

comemoraram o Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência de uma maneira 

particular, com o intuito de chamar a 

atenção para a necessidade de eliminação 

das barreiras arquitectónicas, que 

representam inúmeras dificuldades no 

dia-a-dia dos cidadãos que padecem de 

alguma limitação física.

Assim, o Jardim de Santo André 

foi o ponto de partida para uma série 

de ‘circuitos’ em que participaram o 

Presidente da Câmara, João Miguel 

Henriques, o Vice-Presidente, Artur 

Santos, técnicos da autarquia com 

responsabilidade no planeamento e 

ordenamento do território, entre outras 

entidades com responsabilidades na área 

social.

Estes circuitos permitiram aos 

participantes sentir ‘na pele’ o quão difícil 

pode ser transpor as inúmeras barreiras 

arquitectónicas que se colocam a quem 

sofre de limitações visuais, de locomoção 

ou auditivas, como são, por exemplo, os 

passeios existentes no centro da Vila, ou 

uma simples deslocação a um qualquer 

edifício público, tendo para isso visitado 

a Câmara Municipal, a repartição de 

Assinalado o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência
Iniciativa permitiu sentir ‘in loco’ as dificuldades com 
que se deparam estes munícipes

Finanças, os CTT e também o recém-

criado Espaço do Cidadão.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, esta iniciativa reveste-se de 

uma enorme importância, na medida em 

que permite que os responsáveis pela 

causa pública se apercebam do quão 

difícil pode ser para quem sofre de algum 

tipo de limitação aceder a um bem, que 

se pretende de acesso universal e sem 

limitações. 

Paralelamente, constitui motivo 

de reflexão para a própria Autarquia, 

sobretudo por meio dos seus técnicos, 

que agora tem uma responsabilidade 

acrescida, a de encontrar soluções para 

problemas, que por vezes são muito 

simples, mas que passam despercebidos 

ao cidadão comum, promovendo maiores 

e melhores condições de acessibilidade.

As iniciativas integraram-se nas 

comemorações do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, inseridas no 

âmbito do Poiares Solidário e Amigo, e 

terminaram no Pavilhão Gimnodesportivo, 

onde utentes da APPACDM e comunidade 

jovem e sénior de Vila Nova de Poiares 

puderam experimentar BOCCIA, uma 

modalidade com grande sucesso nos 

Jogos Paralímpicos e que muitas medalhas 

tem trazido para Portugal.

Utentes da APPACDM exemplificam dificuldades de acessibilidade

ADIP
AEDP
Agência 14
Agrp. Escolas de Vila Nova de Poiares 

Curso Profissional Técnico Restauração, 
restaurante e Bar

Animovelho
Ansell Portugal
APPACDM/ Vila Nova de Poiares
APPACDM/ Figueira de Lorvão 
Associação de Paralisia de Coimbra
Ass. H. Bombeiros Voluntários VNP
Associação ICreate
Banda Cheirinhos do Sul
Boutique Lina
Cabeleireiro Leonilde
Casa do Arco da Íris da APPACDM
CBESIA
Centro de Saúde de V. N .Poiares
CIM – Região de Coimbra
Cláudia Santos
Clínica Dentária da Vila
Com.Juvenil de São Francisco de Assis
Conferência de São Vicente de Paulo
Criz Cabeleireiros
D’Lux Cabeleiros
Fábrica de Danças Latinas
Fresbeira
Ginásio HealthyFitness

Higipoiares
Intermarché – Superpoiares
Irmandade de Nª Srª Necessidades
J. Silvas, Lda.
Junta de Freg. Poiares (Santo André)
Lucinda Ventura
Marco Ventura
Marino e Silva, Cia, Lda.
Minipreço – Vila Nova de Poiares
Modas da Quinta
Nutriva
O Necas
Papelaria Rumo das Letras
PoiarMini
Preço Especial
Reguilas e Companhia
Rui & Dinora
Salão Nené
Salão Pati
Sapatarias Formas Perfeitas
Segurança Social
Sivagás
Stilos Cabeleiriros
Supera
Universidade Sénior da ADIP
XS Acessórios
Zira e Tita

Obrigado!

O município de Vila nova de Poiares agradece 
a todas as pessoas, entidades, empresas e associações que com o seu 

apoio e contributo tornaram realidade o Poiares Solidário e amigo 2014:
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Município requalifica Avenida 
Manuel Carvalho Coelho
Iniciativa consta das 101 medidas propostas em Campanha Eleitoral

Actualidade

V.N. Poiares acolheu 
apresentação nacional de 
novo equipamento florestal

A aldeia do Forcado, em Vila Nova 

de Poiares, foi o palco escolhido para 

a apresentação nacional do novo 

equipamento da Prime Tech, a PT 

300, comercializada em exclusivo pela 

empresa poiarense Unitractores. 

Para o Presidente da Câmara 

Municipal, esta apresentação 

representa o dinamismo e a força 

do tecido empresarial poiarense, 

conseguindo granjear prestígio junto 

de importantes marcas internacionais, 

dando ‘cartas’ na vanguarda da 

tecnologia adaptada à fileira do sector 

florestal. O mesmo responsável 

fez questão ainda de sublinhar a 

importância das infraestruturas e 

equipamentos modernos, da empresa, a 

que se soma o seu capital humano, com 

técnicos especializados, tornando-a 

numa empresa de referência em 

equipamentos e soluções para o 

sector da floresta, ao mesmo tempo 

que contribui para o desenvolvimento 

económico de Vila Nova de Poiares. 

Refira-se que a Unitractores conta já 

com quase 40 anos de actividade – foi 

constituída a 23 de Novembro de 1977 em 

Vila Nova de Poiares -, estando situada 

na Zona Industrial do Concelho onde 

exerce a sua actividade de importação, 

adaptação e comercialização de 

máquinas destinadas ao sector florestal 

e industrial.

BREVES

A Avenida Manuel Carvalho Coelho, 

principal ‘porta de entrada’ em Vila Nova 

de Poiares, está a ser alvo de uma profunda 

intervenção por parte da autarquia 

tendo em vista a sua requalificação. Esta 

era uma ‘reclamação’ que há muito os 

poiarenses reivindicavam e também uma 

das 101 medidas apresentadas durante a 

campanha eleitoral por parte da maioria PS 

no Executivo Municipal e que, apesar dos 

por demais conhecidos constrangimentos 

financeiros da Autarquia, tem vindo a ser 

concretizada ao longo do último ano.

As diversas beneficiações de que tem 

sido alvo a Avenida Manuel Carvalho 

Coelho são realizadas, praticamente 

sem custos, à semelhança das muitas 

actividades que esta Maioria tem 

conseguido colocar em prática, o que 

só é possível graças a um planeamento 

estratégico eficaz e a uma gestão rigorosa, 

recorrendo à capacidade instalada do 

Município.

Refira-se que esta Avenida, que 

faz parte da antiga EN2, é uma artéria 

onde se regista um enorme volume de 

tráfego automóvel, principalmente de 

transporte de mercadorias, uma vez 

que delimita a malha urbana da zona 

industrial e, sobretudo por se assumir 

como a mais rápida solução para chegar 

ao IP3. Paralelamente, é também utilizada 

por muitos munícipes para efectuarem 

caminhadas e passeios, sobretudo nos 

dias mais longos, durante o Verão.

A intervenção nesta via incluirá 

também a beneficiação de vários 

espaços junto a edificações e também 

nas rotundas, havendo já contactos 

estabelecidos com diversas entidades 

para esta requalificação, no âmbito do 

Regulamento Municipal de Beneficiação 

de Pequenos Espaços de Domínio Público 

recentemente aprovado, que permite a 

associações, instituições, empresas ou 

particulares passarem a ser responsáveis 

pela gestão e manutenção destas áreas de 

utilização pública.

Esta é a primeira fase de uma 

intervenção integrada e mais profunda 

que este Executivo tem programada para 

esta entrada do concelho, na medida em 

que, a médio prazo, também irá integrar 

faixas pedonais e ciclovias, a par de uma 

aposta no reforço da iluminação pública. 

Estes projectos irão sendo implementados 

à medida das possibilidades financeiras 

do Município, numa lógica de promoção 

e desenvolvimento de maiores e melhores 

acessibilidades, ao mesmo tempo que 

embelezam e dignificam aquele que é o 

principal ‘cartão de visita’ e a ‘porta de 

entrada’ de Vila Nova de Poiares.

O Executivo Municipal de Vila Nova 

de Poiares aprovou por maioria com 

a abstenção dos vereadores do PSD a 

proposta da Presidência que altera o 

Regulamento de Estacionamento de 

Duração Limitada. Agora, aos sábados, 

os munícipes já não têm que pagar para 

poder estacionar no centro da Vila.

De acordo com a proposta 

apresentada, é intenção do Executivo 

promover uma maior afluência aos 

estabelecimentos comerciais, conferindo 

uma maior vivacidade à vila. Como referiu 

o Presidente da Câmara Municipal, João 

Miguel Henriques, “é de todo o interesse 

para o desenvolvimento local fomentar 

Estacionamento gratuito ao sábado no centro da Vila
Executivo pretende ‘dar mais vida’ ao centro da Vila e promover o Comércio Tradicional

uma maior frequência de afluência ao 

centro da vila”, pelo que o estacionamento 

gratuito ao sábado “irá permitir um maior 

afluxo de pessoas”. Paralelamente, e 

porque ao sábado de manhã funciona 

o Mercado Municipal, “esta medida irá 

facilitar a deslocação dos munícipes que 

ali recorrem”.

Apesar de defender o estacionamento 

pago, “não como fonte de receita, mas 

acima de tudo para disciplinar e regular 

o estacionamento, a sua utilidade já não 

é tão evidente ao sábado, sobretudo 

por se tratar de uma forma geral de um 

estacionamento de curta duração”. Assim, 

“para além de não existir essa necessidade 

de controlar o estacionamento com tanta 

acuidade, dá-se um incentivo extra e um 

sinal de apoio ao comércio tradicional 

local”, concluiu o Presidente da Câmara 

Municipal.

Refira-se que esta proposta foi 

também levada à Assembleia Municipal, 

tendo sido, a exemplo do que acontecera 

na reunião do Executivo, aprovada 

pela maioria PS, com a abstenção dos 

deputados do PSD. 

Desta forma, o estacionamento nas 

principais artérias da vila continua a ser 

limitado, mas apenas de segunda a sexta-

feira, entre as 9h00 e as 19h00, excepto 

feriados.

Aspecto da intervenção na Avenida Manuel Carvalho Coelho - ‘porta de entrada’ da Vila
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Workshop “Teatro de Poiares” apresentou 
a peça “O Feiticeiro de Oz”
Mais de uma dezena de crianças e jovens do concelho mostraram todo o seu talento

Numa iniciativa promovida em 

parceria pela Companhia Marimbondo 

e pela Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares, o II Workshop “Teatro de 

Poiares” de Natal reuniu mais de uma 

dezena de crianças e jovens poiarenses, 

proporcionando-lhes formação na arte de 

representar. O resultado final de todo o 

intenso trabalho desenvolvido durante o 

mês de Dezembro foi agora revelado, com 

os pequenos actores a levarem à cena a 

peça “O Feiticeiro de Oz”, uma adaptação 

da obra “L. Frank Baum.

O auditório do CCP (Centro Cultural 

de Poiares) encheu por completo, tendo 

no final assistido a uma ovação de pé, 

premiando todo o esforço e o desempenho 

dos poiarenses mais pequenos, que 

revelaram um enorme talento para as 

artes de representação.

Para o Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares, João 

Miguel Henriques, a enorme aclamação 

por parte do público presente foi, “para 

além de meritória, a demonstração 

inequívoca da mestria com que os jovens 

actores interiorizaram as personagens 

e desempenharam os seus papéis”, 

manifestando um enorme regozijo pelo 

sucesso de mais esta iniciativa, sobretudo 

pelo facto da peça apelar a valores tão 

nobres como a amizade, solidariedade 

e fraternidade. O Workshop “Teatro 

de Poiares” estará de volta no Verão 

para uma terceira edição, promovendo 

desta forma uma cada vez maior e mais 

diversificada oferta no âmbito cultural, ao 

mesmo tempo que responde aos anseios 

da juventude de Vila Nova de Poiares, 

em linha com as políticas sócio-culturais 

defendidas por este Executivo.

No final do espectáculo os jovens actores foram ovacionados de pé por parte do muito público presente

A voz doce e madura de Mara Pedro 

encantou todos aqueles que estiveram 

presentes no Auditório do CCP a assistir 

ao espectáculo da jovem fadista, de 

apenas 15 anos, em Vila Nova de Poiares.

Revelando no seu timbre um enorme 

talento e a sua paixão pelo Fado, Mara 

Pedro interpretou originais do seu 

reportório, bem como fados de Amália 

Rodrigues, acompanhada por Mário 

Henriques, na guitarra portuguesa, e 

Bruno Brás, na viola de fado.

A imediata empatia criada com o 

muito público presente foi bem evidente 

durante o espectáculo, culminando com 

o momento em que desceu do palco e 

‘passeou’ por entre a plateia, soltando 

o ‘fadista’ que existia em cada um dos 

presentes.

Refira-se que pese embora os seus 

15 anos, Mara Pedro já conta com no seu 

currículo com 3 CD’s editados, sendo 

mais recente o álbum “Fado Sorriso”, 

bem como a participação em concursos 

televisivos como “Uma Canção Para Ti”, 

da TVI, contribuindo para levar o fado 

além fronteiras, com concertos nos 

Estados Unidos, Espanha, França, Canadá 

e Lituânia.

Para o Presidente da Autarquia, 

João Miguel Henriques, tratou-se de um 

espectáculo de inolvidável qualidade, 

levando-o mesmo a convidar a jovem 

artista a regressar brevemente a Vila 

Nova de Poiares para uma nova actuação. 

O autarca, para além de parabenizar 

a artista pela excelente actuação, 

aproveitou ainda a oportunidade para 

reafirmar a vontade deste Executivo em 

contribuir para a maior diversificação e 

Mara Pedro encantou Poiares com o seu Fado
Jovem de 15 anos actuou no auditório do CCP

enriquecimento da oferta cultural em Vila 

Nova de Poiares, política no âmbito da qual 

se inseriu este concerto, proporcionando 

um conjunto de iniciativas de elevada 

qualidade e com sucessos comprovados 

como o agora registado.

Presidente da Câmara enalteceu a elevada qualidade do espetáculo
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InterVençÕeS POntuaIS

Execução de passeios e aplicação 
de tampas em caixas de águas 
pluviais, na área circundante à 
Escola Dr. Daniel de Matos

Execução de passeios e de 
lugares de estacionamento 
junto a superfície comercial. 
Entroncamento / EN2

Reparação de pavimento em 
arruamento, e desobstrução 
de condutas de águas pluviais 
entupidas. Entroncamento 

Toponímia: colocação de placa 
na Rua Filarmónica Fraternidade 
Poiarense

Município fomenta o prazer da 
leitura nos mais jovens

O Agrupamento de Escolas EB 2,3/S 

Dr. Daniel de Matos, e o Município de Vila 

Nova de Poiares encetaram uma parceria 

no âmbito da dinamização das Bibliotecas 

Escolares, de forma a disponibilizar 

uma oferta mais rica e diversificada aos 

alunos do 1º Ciclo que frequentam os três 

Centros Educativos do Concelho.

Assim, o Vice-Presidente da Autarquia 

com o pelouro da Educação, Artur Santos, 

e a Professora Ana Cruz, na qualidade de 

representante do Agrupamento na área 

Alunos do 1º Ciclo têm uma oferta mais rica e diversificada nas suas Bibliotecas

das Bibliotecas Escolares, estiveram em 

cada um dos Centros, onde, junto dos 

alunos e professores, deram a conhecer 

a iniciativa aproveitando para fomentar o 

gosto pela leitura.

Reforçando a importância desta 

parceria na aprendizagem das crianças 

e jovens, o Município de Vila Nova de 

Poiares decidiu ainda atribuir um baú 

onde alguns livros podem ser guardados, 

num gesto simbólico que remete para o 

ideário dos sonhos e imaginário.

Os livros agora disponibilizados, 

a título de empréstimo, enquadram-

se dentro dos planos curriculares dos 

alunos.

Esta iniciativa é o resultado da política 

deste Executivo em matéria de Educação, 

oferecendo o mais diversificado leque 

de ferramentas, por forma a que toda a 

comunidade educativa obtenha o maior 

sucesso nos seus percursos académicos, 

com mais e melhor formação para 

enfrentar o ‘mundo de amanhã’.

Vice-Presidente da Câmara apresentou iniciativa e incutiu nos alunos o gosto pela leitura

“Céu de Irene” apresentado em Poiares
Autor, Jorge da Cunha, e ilustradora, Inês Henriques, são poiarenses

A Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares promoveu o lançamento do Livro 

de Jorge da Cunha - O Céu de Irene a par 

da Inauguração da Exposição “Retratos 

de Irene” de Inês Henriques, que esteve 

patente na Biblioteca Municipal durante 

três semanas.

Destaque para o facto de que tanto 

Jorge da Cunha, autor do livro, como Inês 

Henriques, autora das ilustrações, são de 

naturalidade poiarense. Refira-se ainda 

que o evento integrou as actividades 

culturais promovidas pelo Município 

durante a Semana da Chanfana. Jorge da Cunha, Artur Santos e Vera Carvalho durante a apresentação da obra

Sapadores: Limpeza de bermas 
e barreiras. Ponte de Mucela / 
Lavegadas
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InterVençÕeS POntuaIS

Execução de meia cana e travessia 
para águas pluviais. Fraga - São 
Miguel de Poiares

Manutenção de via. Limpeza de 
bermas para escoamento de 
águas pluviais. EM541 / Ribas

Reparação de calçada em passeio 
e estacionamento. Fundo da Vila / 
EM540

Pintura de sinalização rodoviária 
horizontal: Passadeira (acesso 
à Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de 
Matos.). Avenida Manuel C. Coelho

Manutenção da via. Limpeza de 
bermas para escoamento de 
águas pluviais. Entroncamento

Gala da Educação 2013/14

O Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Poiares organizou a Gala 

da Educação 2013/14 onde entregou 

certificados e diplomas aos alunos que 

atingiram patamares de excelência nas 

diversas áreas programáticas dos vários 

anos de escolaridade (desde 1º ciclo do 

ensino básico ao ensino secundário) numa 

cerimónia que encheu o Salão de Festas do 

CCP – Centro Cultural de Poiares.

A iniciativa que contou com o apoio 

do Município de Vila Nova de Poiares 

foi abrilhantada com vários momentos 

de expressão musical e dramática, 

protagonizados pelos próprios alunos e 

professores.

A Gala da Educação prolongou-se noite 

dentro num evento que, além de significar o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelos alunos, serve acima de tudo para 

reforçar os laços de união que juntam pais, 

professores, auxiliares e alunos em torno 

de um mesmo objetivo, proporcionar 

condições para que os alunos tenham cada 

vez mais sucesso escolar e social.

Para além da diretora do Agrupamento 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares distinguiu alunos de mérito

João Miguel Henriques felicitou alunos, pais e professores pelo trabalho desenvolvido

de Escolas, da Presidente do Conselho 

Geral, dos representantes dos Auxiliares 

e da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação, a iniciativa contou com 

a presença do Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques e 

do representante da Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, em 

representação da Direção Regional de 

Educação.

Para o Presidente da Câmara, João 

Miguel Henriques, esta é uma área que 

conhece bem, pelo que a sua mensagem 

foi dirigida não só aos alunos, a quem 

deixou uma mensagem de felicitações 

pelo trabalho desenvolvido, mas também 

aos professores, com uma mensagem 

de solidariedade, pela «difícil tarefa de 

ser professor e pelas dificuldades do seu 

trabalho no dia-a-dia».

Agrupamento de Escolas apresenta projecto na Holanda

O projeto “Our Forests - Our Future”, 

elaborado na Escola Dr. Daniel de Matos, 

em parceria com escolas da Espanha, 

Finlândia, Holanda, Lituânia e Roménia, 

foi aprovado, no âmbito do Programa 

Erasmus + da Comissão Europeia, com 

base no plano de trabalho apresentado e 

na diversidade de ambientes em que se 

inserem as várias escolas envolvidas.

Para o Presidente da Câmara Municipal, 

João Miguel Henriques, «é um verdadeiro 

orgulho ver a nossa escola e o nome de 

Vila Nova de Poiares serem reconhecidos 

internacionalmente», o que demonstra 

bem «a capacidade e qualidade dos nossos 

alunos e docentes, que mais uma vez 

provam que são capazes de desenvolver 

investigação ao mais alto nível e que estão 

entre os melhores dos melhores». 

«São iniciativas e estudos como 

este que merecem todo o nosso apoio 

e reconhecimento, e que contribuem 

para divulgar e promover o trabalho 

“Our Forests, Our Future” foi aprovado no âmbito do Programa Erasmus+

desenvolvido e os bons exemplos de que 

este projecto é bem demonstrativo».

Este é um projeto plurianual, que 

decorrerá de 2014 a 2017 e envolverá a 

mobilidade de alunos e professores para 

os países participantes, tendo o primeiro 

encontro internacional sido realizado em 

Tilburg, na Holanda. 

Poiares venceu ainda o concurso 

para a elaboração do logótipo do próprio 

projeto, factor de redobrado orgulho e 

de ainda maior motivação para os alunos 

envolvidos.  

Refira-se ainda que, para além deste 

trabalho, os alunos integram também num 

projeto financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, a construção de um 

jogo ‘mobile’ para o estudo de operações 

com polinómios, que irá também ser 

apresentado aos professores estrangeiros 

que visitarão a escola ainda no decurso do 

corrente ano letivo.

‘Comitiva’ de Poiares antes da partida para a Holanda
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InterVençÕeS POntuaIS

Colocação de manilhas para 
escoamento de águas pluviais - 
EN2 / Santa Maria

Reparação de via com aplicação 
de tapete betuminoso. Avenida 
Amália Rodrigues 

Construção de muro de suporte de 
terras. Reparação de rede viária.
Vilar

Pintura de sinalização rodoviária 
horizontal em cruzamento. 
Avenida Amália Rodrigues / Vale 
Gião

Execução de tampas para 
aplicação em caixas de águas 
pluviais

“A felicidade mora no cérebro”

O Centro Cultural de Poiares foi o 

palco para a tertúlia “Café da Ciência” 

dedicada ao tema “A felicidade mora no 

Cérebro”, numa organização do Centro 

de Neurociências e Biologia Celular em 

parceria com o Município de Vila Nova de 

Poiares, e integrada na Semana da Ciência 

e Tecnologia.

Manuela Grazina, Poiarense, investiga-

dora do Centro de Neurociências e Biologia 

Celular e docente da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra foi a oradora, 

tendo ao longo da sessão traduzido numa 

linguagem mais “mundana” a complexidade 

dos processos neurológicos que ocorrem 

no nosso cérebro, associados ao conceito 

de felicidade. A tertúlia que se transformou 

numa conversa informal, e ao mesmo 

tempo extremamente enriquecedora, foi 

valorizada pelas respostas que a oradora 

ia dando às diversas questões colocadas 

pelas mais de três dezenas de pessoas que 

marcaram presença e que revelaram uma 

enorme curiosidade sobre as matérias em 

discussão.

Para o Presidente da Câmara Municipal, 

Investigadora poiarense Manuela Grazina promoveu a ciência

João Miguel Henriques, que fez questão de 

estar presente na sessão, foi com enorme 

agrado que Vila Nova de Poiares “acolheu 

tão ilustre investigadora que, com a sua 

simpatia, simplicidade e capacidade de 

interacção enriqueceu os conhecimentos 

de todos os presentes”. Neste sentido fez 

questão de “agradecer publicamente e 

em nome do Município” a disponibilidade 

demonstrada pela investigadora em 

“partilhar os seus conhecimentos com 

os poiarenses da forma tão apaixonada e 

esclarecedora como o fez.”

Destaca-se o facto de Manuela Grazina 

ser uma poiarense, com um vasto trabalho 

de investigação científica desenvolvido 

em torno da área das neurociências, 

com competência e cujo trabalho é por 

demais reconhecido quer nacional como 

internacionalmente.

Alterações ao Código do trabalho em debate

O Auditório do Centro Cultural de 

Poiares foi o palco escolhido para a 

dinamização de um workshop sobre o 

tema “Alterações ao Código de Trabalho”, 

numa iniciativa da Associação Empresarial 

de Poiares (AEDP), em parceria com o 

escritório FAF Advogados RL, e o Município 

de Vila Nova de Poiares.

Destinado a todos os sócios da AEDP 

e aos seus funcionários, o debate contou 

com a presença da Drª. Filomena Girão e 

do Dr. Ferreira Ramos, que fizeram uma 

exposição acerca do assunto em análise, 

após o qual os cerca de 50 participantes 

puderam colocar e esclarecer as suas mais 

diferentes dúvidas relativas ao assunto, 

durante cerca de duas horas.

Quem também marcou presença neste 

workshop foi o Presidente da Câmara 

Municipal, João Miguel Henriques, a convite 

da AEDP, tendo aproveitando o momento 

para elogiar esta iniciativa de “extrema 

Iniciativa da responsabilidade da AEDP - Associação Empresarial de Poiares

importância por facultar aos empresários 

de Vila Nova de Poiares ferramentas 

importantes para a prossecução da sua 

actividade e, desta forma, contribuir para 

o crescimento da economia local.”

Refira-se que a constituição da AEDP, 

concretizada em Junho do ano passado, foi 

um dos grandes desejos deste Executivo 

dado que possibilita que “todos os 

empresários do Concelho estejam unidos 

em torno de um projecto, permitindo-

lhes ganhar escala e força associativa 

e, consequentemente, reforça aquela 

que é a capacidade reivindicativa do 

Município junto das instâncias centrais, 

nomeadamente o Governo.”

Investigadora Poiarense explica os processos neurológicos associados à felicidade

Presidente da Câmara Municipal durante a abertura do workshop
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Reunião oRdináRia 5 de SeTeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. acordos de execução – Juntas de Freguesia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas. 
2. Candidatura de acesso ao apoio Transitório de 
urgência – FaM
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do Partido Social Democrata.
3. desistência de Contratos Promessa Compra e Venda: 
de parcela de terreno, na Moura Morta (art.0 339) 
pertencente a Maria isabel Martins dos Santos e de 
prédio rústico, na Moura Morta (art.º 1695) pertencente 
e João Manuel Martins dos Santos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desistência.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4. Contrato Promessa de Compra e Venda – José albino 
Carvalho Coimbra e Júlia Matos de almeida Coimbra - 
aquisição terrenos para expansão da Zona industrial – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
5. Processo de obras nº 10/2014 – Construção de anexo 
– José Francisco C. águas Pacheco – Vale de Vaíde
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Processo de obras nº 6/2014 – Legalização de 
alteração de armazém existente para instalação de 
centro de abate automóvel e venda de peças usadas – 
Francisco José Campos Carvalho – Zona industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
7. Contrato de urbanização entre o Município de Vila 
nova de Poiares e a firma “Mistério e aventura” - 
Ratificação
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se 
considerar impedido, nos termos do nº 4 do art.º 24º do 
CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato .

Reunião oRdináRia 19 de SeTeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Protocolo entre Município e a associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Vila nova de Poiares – 
Revogação e celebração de novo protocolo
A Câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, por impedimento legal, 
revogar o protocolo aprovado em reunião de Câmara 
Municipal de 22/08/2014 e aprovar o texto de protocolo 
acima transcrito.
2. Protocolo entre Município e a aPPaCdM-VnP – 
associação Portuguesa de Pais e amigos do Cidadão 
deficiente Mental de Vila nova de Poiares – Clarificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
3. Contrato de Comodato de veículo – GSSdCRM – 
Transportes de Passageiros, Lda.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato.
4. derrama de 2014, a ser cobrada em 2015 / imposto 
Municipal sobre imóveis para 2015 / aplicação do artº 
26º (Participação variável no iRS) da Lei nº 73/2013, de 3 
de setembro – Regime Financeiro das autarquias Locais 
e entidades intermunicipais
A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Derrama de 2014.
Mais deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o Imposto sobre Imóveis para 
2015.
Mais deliberou ainda, por maioria, com os votos contra 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a aplicação da Taxa 
máxima de 5% referente à Participação variável no IRS.
5. Taxa Municipal de direito de Passagem
A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a aplicação da TMDP.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
6. Co-financiamento dos ePi-equipamentos de Proteção 
individual para Bombeiros
Neste assunto não participou o Sr. Vereador Carlos 
Henriques, do PSD, por impedimento legal.
A câmara deliberou, por unanimidade, sem a participação 
do Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, aprovar a 
comparticipacão.
7. 5º Relatório Semestral do PSF – Plano de Saneamento 
Financeiro
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar.
8. atividades de animação e apoio à Família
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas.
9. normas de Funcionamento dos Serviços de Refeições 

nos estabelecimentos escolares do 1º ciclo do ensino 
Básico
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
10. normas de Funcionamento dos Transportes escolares 
no concelho de Vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas 
de Funcionamento.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
11. Processo de obras nº 25/2014 – alteração de obras 
de reconstrução de moradia – antónio augusto Carvalho 
dos Santos – Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
12. Processo de obras nº 32/2014 – Legalização de 
armazém e muros de vedação – José Carlos Jorge e 
outros – entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
13. Processo de obras nº 47/2011 – alteração de 
calendarização – José adérito dos Santos Ribeiro – Vale 
de Vaz
Deferida a pretensão, por unanimidade.
14. Processo de obras nº 27/2014 – Legalização de 
ampliação de moradia – Maria esmeralda P. Fernandes 
Sousa – Paço de Cima
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 3 de ouTuBRo de 2014
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Contrato Promessa Compra e Venda com ana Maria 
Sousa Matias Lima e Sá Ribeiro - aquisição de terrenos 
destinados à área de protecção à Zona industrial -Polo 
ii – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
2. Processo de obras nº 10/2014 – alteração de 
calendarização - Vale de Vaíde – José Francisco de 
Carvalho águas Pacheco
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Redução do escalão de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.
4. Redução do escalão de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.

Reunião oRdináRia 31 de ouTuBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Regulamento Geral de Funcionamento das 
instalações desportivas do Município de Vila nova 
de Poiares - decisão de não aplicação de acréscimo 
de taxas de utilização ao agrupamento de escolas – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão.
2. autorização Genérica para dispensa de autorização 
prévia da assembleia Municipal para assunção de 
compromissos plurianuais – Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
3. alteração ao Regulamento Municipal de 
estacionamento de duração Limitada no Concelho de Vila 
nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a alteração ao Regulamento .
4. Participação no Capital Social da eRSuC – Processo 
de Reprivatização da eGF - Proposta de não exercício do 
direito de preferência
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
5. Contrato de comodato com aedP – associação 
empresarial de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato.
6. Ginásio Municipal – Transmissão de exploração – 
Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
transmissão de exploração do Ginásio Municipal.
7. Ginásio Municipal – isenção do pagamento de renda do 
mês de Setembro de 2014 – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a isenção do 
pagamento da renda.
8. Protocolo entre Município e Junta de Freguesia de 
Poiares-Santo andré – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo.
9. Plano director Municipal de Vila nova de Poiares – 1ª 
Revisão – Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.

POLÍCIA MUNICIPAL
10. Colocação de espelho parabólico – Soitinho – Póvoa 
da abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação.

UAT - DESENVOLVIMENTO LOCAL E RECURSOS 

FLORESTAIS E PROTEÇÃO AMBIENTAL  
11. autorização para V Torneio internacional de Pesca à 
Pluma no Rio alva – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
12. empréstimo do apoio Transitório de urgência no 
valor de 854.529,00€
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
vereadores do Partido Social Democrata, aprovar.
13. Cláusulas contratuais do Contrato de Financiamento 
a celebrar entre a direção-Geral do Tesouro e o Município 
de Vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
vereadores do Partido Social Democrata, aprovar.
14. orçamento e Grandes opções do Plano para 2015
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
15. Transportes escolares 2014/2015
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
16. ação Social escolar – 2014/2015
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
17. Proposta de indemnização por danos decorrentes de 
drenagem insuficiente da estrada, consequente de obras 
municipais e outras – Maria Fernanda Silva Matos Coelho 
– Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento 
de indemnização.
18. Processo de obras nº 33/2014 – execução de muro 
de vedação – Marina Manuela Santos antunes – Casal 
do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
19. Processo de obras nº 23/2014 – Legalização 
de alterações – Carlos Miguel Lopes Rosa – areias 
(entroncamento)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
20. Processo de obras nº 28/2014 – Recuperação de 
habitação – Maria da ascensão Santos Crisóstomo 
Querido – Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
21. Processo de obras nº 39/2014 – Legalização de 
Telheiro – Siebren nieuwenhuis – Cascalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
22. Processo de obras nº 38/2014 – Legalização de 
alterações – Júlia da Conceição Paulo – Risca Silva
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
23. Redução do escalão de consumo de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.

Reunião oRdináRia 7 de noVeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de accionamento de Caução – e.T.C. Lda. – 
empreitada de arruamentos e construção de rotundas na 
av.ª Manuel Carvalho Coelho – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a execução 
da caução.
2. Contrato de comodato com Junta de Freguesia de 
Poiares (Santo andré) – cedência de espaço para nova 
sede
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
3. Pedido de Parecer Prévio Vinculativo – Contrato de 
Prestação de Serviço – elaboração de PaM (Plano de 
ajustamento Municipal)
A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, 
com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Social 
Democrata, emitir parecer prévio favorável.
4. Proposta de regularização de titularidade de contratos 
de abastecimento de água
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 
acima transcrita, com a alteração do prazo de 30 para 60 
dias seguidos.

POLÍCIA MUNICIPAL
5. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho - substituição de sinalização vertical em 
passadeira  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
6. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho - Retirada de sinal vertical C11b e 
colocação de tracejado horizontal
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
7. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho – colocação de passadeira e respectiva 
sinalização vertical H7
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
8. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho – colocação de passadeira e respectiva 

sinalização vertical H7
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
9. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho – colocação de passadeira e respectiva 
sinalização vertical H7
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
10. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho – colocação de passadeira e respectiva 
sinalização vertical H7
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
11. Proposta de alteração de trânsito – av.ª Manuel 
Carvalho Coelho – colocação sinalização vertical de 
perigo a16a
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
12. Proposta de alteração às normas de Funcionamento 
das atividades de animação e de apoio à Família
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
13. Proposta de alteração às normas de Funcionamento 
dos Serviços de Refeições nos estabelecimentos 
escolares do 1º ciclo do ensino Básico
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
14. Proposta de alteração às normas de Funcionamento 
dos Transportes escolares no concelho de Vila nova de 
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
15. Certidão de destaque – artur Herculano C. Coimbra – 
Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 21 de noVeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de atribuição de topónimo “Rua da 
Filarmónica Fraternidade Poiarense”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
2. Proposta - Hino do Município de Vila nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos 
Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar.
3. Proposta de agradecimento e Louvor aos funcionários 
aposentados em 2013 e 2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
4 Proposta de Protocolo de colaboração – Circuitos de 
Transporte escolar – GSSdCRM, Lda.
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta de protocolo.
5. Proposta de cedência de utilização temporária e 
gratuita de várias escolas de 1ºCeB às associações 
Concelhias
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a abertura de concurso público.
6. Festejos em Honra de Santo andré – Para conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
7. Proposta de acesso ao Fundo de apoio Municipal
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a Proposta.
8. assembleia distrital de Coimbra – Proposta de 
Transferência/alienação de bens – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.

POLÍCIA MUNICIPAL
9. Colocação de espelho parabólico – Cabeças
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.

UAT - JURÍDICO E CONTENCIOSO
10. Processo nº 437/12.2.-TBPCV – não apresentação 
de Proposta de aquisição Prédio urbano – Vale Gião – 
Ratificação 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a não 
apresentação de proposta.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
11. Mapa de Pessoal para 2015
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal.
12. abertura de Conta Bancária específica para Fundo de 
apoio Municipal-Ratificação
Neste ponto não esteve presente o Sr. Vereador Carlos 
Henriques, do PSD, por impedimento legal, nos termos do 
nº 4 do art.º 24º do CPA.
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 
Vereador Pedro Coelho, do PSD, ratificar a abertura.
13. alteração ao orçamento nº 10/2014
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores, do PSD, aprovar a alteração.
14. alteração ao Plano Plurianual de investimentos nº 
6/2014

Deliberações
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As actas aqui apresentadas
poderão ser consultadas em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores, do PSD, aprovar a alteração.
15. aquisição de eletricidade no Mercado Livre – BTn e 
BTe – Relatório Preliminar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
16. Processo de obras nº 21/2014 – Legalização e 
conservação de edificação – alcino Lopes Queiroz – 
Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
17. Processo de obras nº 34/2014 – Legalização de 
moradia – alan Thomas Smith – Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
18. Processo de obras nº 37/2014 – alteração de 
instalações – ansell Portugal industrial Gloves, Lda
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente a Sra. Vereadora Zita Cação, do PS, por se 
considerar impedida, nos termos do nº 4 do art.º 24º do 
CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 5 de deZeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Filarmónica Fraternidade Poiarense  - 140º aniversário 
- Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento. 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2. atualização das taxas e preços dos Regulamentos 
Municipais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
manutenção das taxas e preços dos Regulamentos.

DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
3. Processo de obras nº 35/2014 – Fecho de alpendre 
para Marquise – Maria olívia Pedroso Carvalho – 
Soutelo 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Requalificação urbanística da alameda de Santo andré 
– Libertação de Caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação.
5. Recuperação e ampliação da escola do 1º Ciclo do 
ensino Básico de S. Miguel de Poiares – Conclusão – 
Libertação de Caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a libertação.
5. Transportes Simões & Rodrigues - Cedência de lotes 
33, 34 e 36 da Zona industrial – Pólo ii
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência.

Reunião oRdináRia 19 de deZeMBRo de 2014
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de Parecer Fundamentado Relativo à Criação 
do Sistema Multimunicipal de água e Saneamento do 
Centro Litoral de Portugal
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a proposta de parecer.
2. aquisição de eletricidade no Mercado Livre- Baixa 
Tensão normal e Baixa Tensão especial - Relatório Final 
– Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação.
3. aquisição de eletricidade no Mercado Livre- Baixa 
Tensão normal e Baixa Tensão
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
4. aquisição de eletricidade no Mercado Livre- Baixa 
Tensão normal e Baixa Tensão especial- MinuTa de 
ConTRaTo de PReSTaÇão de SeRViÇoS-lote 2 BTe- 
GaLP PoWeR, S.a.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
5. Proposta de Protocolo de Colaboração- Feira de 
artesanato, Velharias e Venda de Garagem
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
6. ação social escolar- subsídio de livros e material 
escolar - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar.
7. PoiaRTeS 2014- Senhas e requisições de alimentação
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve 
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por 
impedimento legal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.

Secção de Aikido nasce em Poiares

A ARSM – Associação Recreativa de São 

Miguel fez recentemente a apresentação 

de uma nova secção, de AIKIDO, que 

contou com a presença do Município de 

Vila Nova de Poiares, representado pelo 

Presidente e Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, a par dos vários dirigentes da 

ARSM e também do Presidente da Junta de 

Freguesia de São Miguel de Poiares.

Esta nova seção, agora constituída, 

partilhará o espaço e tapete da secção 

de judo já existente na ARSM, numa 

demonstração de bom entendimento entre 

as várias secções, tendo como objectivo 

principal o incentivo à prática desta 

modalidade que não tem uma vertente 

competitiva, respeitando a filosofia original 

desta arte marcial japonesa.

Refira-se ainda que o novo ‘dojo’ 

está aberto a inscrições, funcionando no 

seguinte horário:

Época 2014/15 - Segundas (2a), e 

Quartas (4ª) das 19H30 às 21H00, no 

Pavilhão da Associação Recreativa de São 

Miguel de Poiares.

O Município de Vila Nova de Poiares 

congratula-se pela aposta da ARSM numa 

nova modalidade, relembrando que aquela 

associação está historicamente ligada ao 

desporto e à aposta em novas modalidades 

no concelho, promovendo a prática de 

um conjunto alargado de actividades 

físicas, muitas com uma forte vertente de 

competição. 

A actividade desenvolvida pela ARSM 

e o seu trabalho e empenho nesta matéria 

muito têm contribuído para o alargamento 

do leque de oferta desportiva no concelho, 

permitindo que Poiares seja, desta forma, 

um concelho cada vez mais ecléctico em 

matéria de desporto.

Modalidade alarga leque desportivo da Associação Recreativa de São Miguel

Executivo Municipal e Junta de Freguesia de São Miguel estiveram na apresentação

Futebol no feminino na ADP
O projeto desportivo, liderado pelo 

treinador Jorge Gonçalves prometia uma 

revolução desportiva e, ao cabo de um ano 

de existência, assim parece concretizar-

se com a equipa a ocupar o 4º lugar do 

Campeonato de Promoção - Série C.

Integrada na Associação Desportiva 

de Poiares, a equipa conta já com mais 

de trinta atletas inscritas, com especial 

destaque para Catarina Amado, que já 

conta com várias internacionalizações, 

tendo sido novamente convocada para 

Seleção Nacional Feminina Sub-19.

O treinador, Jorge Gonçalves acredita 

na vontade de competir as atletas, 

sublinhando o empenho que colocam 

neste projeto, sempre com o lema “jogar o 

jogo, jogando-o”.

A capitã, Daniela Soares reconhece 

que, mesmo com raparigas que começaram 

a jogar pela primeira vez, a equipa tem 

evoluído muito. 

Para o Município é um orgulho ver a 

participação e envolvência destas atletas, 

representando e levando mais longe o 

nome de Vila Nova de Poiares.

A equipa de futebol feminino da Associação Desportiva de Poiares.

Cerimónia de 
Graduação: Karaté 
Shukokai de Poiares

O Karaté Shukokai de Poiares 

celebrou o seu 10º aniversário, com a 

sua cerimónia de graduação anual, onde 

66 praticantes da escola de Poiares 

e  7 da escola de Telhado (Penacova)

receberam os respetivos ‘cintos’. 

Destaque ainda para a atribuição de 

dois cintos negros.

O responsável da escola de Poiares, 

Marco Simões, fez questão de agradecer 

aos mestres Ema Lopes (fundadora do 

dojo de Poiares) e Filipe Fernandes, 

deixando um agradecimento especial 

a este Executivo Municipal por todo o 

apoio e colaboração prestada.
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Ex-árbitro internacional 
Pedro Henriques proferiu 
palestra em Poiares
Iniciativa do Núcleo de Árbitros de Futebol - Terras do 
Xisto contou com o apoio do Município

O auditório do CCP foi o palco escolhido 

para uma palestra com o ex-árbitro 

internacional Pedro Henriques, evento que 

pretendeu assinalar o 2º aniversário do 

Núcleo de Árbitros de Futebol Terras do 

Xisto, entidade organizadora, e que contou 

com o apoio do Município de Vila Nova de 

Poiares.

Actualmente bem mais conhecido 

pela sua participação em programas de 

televisão desportivos, onde analisa e avalia 

a actuação dos árbitros de futebol, o ex-

árbitro de 1ª categoria, Pedro Henriques, 

também militar com a patente de Tenente-

Coronel e professor universitário, dedicou 

a sua palestra a abordar a temática do 

treino do árbitro, nomeadamente em áreas 

tão complementares como o treino físico, 

técnico, tático e psicológico, temas que 

assumem uma enorme preponderância e 

influência na tomada de decisão por parte 

dos árbitros dentro das quatro linhas.

A plateia era composta sobretudo 

por elementos ligados à arbitragem, mas 

também por muitas outras pessoas, sem 

qualquer ligação ao ‘mundo’ do futebol, 

que não quiseram perder a oportunidade 

de assistir a uma autêntica ‘aula de 

arbitragem’ protagonizada por Pedro 

Henriques.

Para o Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Poiares, João Miguel 

Henriques, “foi uma honra receber um 

dos nomes mais conceituados no mundo 

da arbitragem.” Recuando no tempo, o 

Autarca, também ele ex-árbitro, fez questão 

de recordar a “oportunidade e privilégio 

que tive em poder ser companheiro de 

Pedro Henriques”.

Classificando a palestra “de elevado 

interesse para todos os que desempenham 

funções nesta área, e também para todos 

os que gostam do ‘desporto-rei’”, João 

Miguel Henriques aproveitou ainda para 

felicitar o Núcleo de Árbitros de Futebol 

Terras do Xisto pela comemoração do seu 

segundo aniversário, deixando o desafio 

para desenvolver futuras iniciativas, 

garantindo que o Município de Vila Nova 

de Poiares estará sempre de portas abertas 

para acolher acções que desenvolvam 

e promovam não só o desporto como 

também a verdade desportiva e o ‘fair-

play’.

Pedro Henriques (à direita) foi o convidado para proferir palestra em Vila Nova de Poiares, 
assinalando o 2º aniversário do Núcleo de Árbitros de Futebol - Terras do Xisto

Open de Judo reuniu 
perto de 300 atletas
Secção de Judo da Associação Recreativa de São 
Miguel está de parabéns pela organização

O Pavilhão Gimnodesportivo de Vila 

Nova de Poiares encheu para acolher o 

Open de Judo em Juvenis e Juniores, numa 

organização da recém-criada Secção 

de Judo da Associação Recreativa de 

São Miguel (ARSM), em parceria com a 

Associação Distrital de Judo de Coimbra, e 

o apoio da Câmara Municipal.

Ao longo da jornada passaram pelo 

recinto cerca de três centenas de atletas, 

entre os 11 e os 18 anos, tornando este Open 

num dos mais concorridos de sempre a 

nível nacional, constituindo naturalmente 

motivo de orgulho e de reconhecimento do 

trabalho das entidades organizadoras. Para 

além do elevado número de participantes, 

há ainda a registar o facto de virem dos 

mais diversos pontos do país, desde 

Coimbra, a Lisboa, Aveiro, Porto, Castelo 

Branco e também da região do Alentejo.

O Presidente e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, João Miguel Henriques 

e Artur Santos, respectivamente, 

acompanhados de José Guilherme Feteira, 

Presidente da ARSM, estiveram presentes 

durante a competição e fizeram questão 

de participar na cerimónia de entrega 

de medalhas aos primeiros classificados 

nas diferentes categorias. Naturalmente 

satisfeito, João Miguel Henriques, fez 

questão de “felicitar os responsáveis pela 

Associação e Secção de Judo pelo sucesso 

do evento, bem patente no número de 

atletas presentes, como pelo feedback 

extremamente positivo que foi recebendo.”

Os treinos decorrem às terças e 

quintas-feiras, entre as 18h30 e as 19h30, 

para os atletas até aos 10 anos, e entre as 

19h30 e as 21h00 para as restantes idades, 

no pavilhão-sede da ARSM

Foram cerca de 300 os atletas de todo o país que passaram pelo Pavilhão Gimnodesportivo

“Valores Éticos no Desporto” em discussão
Vila Nova de Poiares recebeu uma 

ação de formação sobre a temática 

“Os Valores Éticos no Desporto”. Esta 

formação foi promovida em parceria 

com o Plano Nacional de Ética no 

Desporto (PNED) com o objetivo 

de sensibilizar todos os agentes 

desportivos (Treinadores, Dirigentes, 

Atletas, Árbitros, Pais e Encarregados de 

Educação), não só  do concelho, como de 

municípios vizinhos para esta temática.

De salientar que os treinadores 

tiveram oportunidade de ver acreditada 

esta formação no âmbito da renovação 

dos Títulos Profissionais de Treinador de 

Desporto e Técnico de Exercício Físico.
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Presidente da Câmara entrega 
EPI’s aos Bombeiros Voluntários
Cerimónia de entrega ocorreu antes do Jantar de Natal da Corporação

Os Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Poiares receberam uma 

“prenda” de natal antecipada pelas mãos 

do Presidente da Câmara Municipal 

e responsável máximo concelhio em 

matéria de Protecção Civil, João Miguel 

jantar de Natal que decorreu no Centro 

Municipal de Protecção Civil / Quartel 

de Bombeiros, e que reúne corpo activo, 

não activo, órgãos sociais e respectivas 

famílias, ganhando assim um significado 

extra. Na simbólica cerimónia marcaram 

presença o Comandante da Corporação 

e também COM – Comandante 

Operacional Municipal, Luís Sousa, que 

recebeu os equipamentos, acompanhado 

do presidente da direcção da Associação 

Humanitária, Carlos Henriques.

O Presidente da Câmara Municipal, 

João Miguel Henriques, lembrou ainda os 

tempos em que desempenhou funções 

no Corpo Activo, recordando os riscos 

que corriam decorrentes do parco 

equipamento que existia há época.

“Felizmente que hoje existem mais 

e melhores condições para desenvolver 

a actividade no ‘teatro de operações’”, 

apontou, desejando que “contribuam 

para aumentar a protecção dos ‘soldados 

da paz’, ao mesmo tempo que espero que 

não seja necessário colocá-los à prova”. 

Terminou desejando que o novo ano seja 

tranquilo, nomeadamente em matéria de 

fogos florestais.

Depois da entrega dos EPI’s teve lugar 

o tradicional jantar de natal, que reuniu 

cerca de 150 pessoas, renovando o espírito 

de partilha, solidariedade e fraternidade 

que está bem patente nos valores 

preconizados pelos Soldados da Paz.

Henriques, a entrega de equipamentos de 

protecção individual, os chamados EPI’s.

O momento antecedeu o habitual 

O Município de Vila Nova de Poiares 

recebeu, no dia de Reis, diversos grupos 

de crianças dos vários jardins-de-

infância do concelho, nomeadamente do 

CBEISA, da Pré-Escola da Vila e ainda 

os utentes da APPACDM/Vila Nova de 

Poiares que fizeram questão de cumprir 

a tradição de vir cantar as “Janeiras” à 

Autarquia, mantendo bem vivo o espírito 

de fraternidade que caracteriza as gentes 

de Vila Nova de Poiares.

Os petizes foram recebidos pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, João Miguel Henriques, 

e pelo Vice-Presidente, Artur Santos, no 

átrio dos Paços do Concelho, que fizeram 

questão de agradecer e retribuir os votos 

de Boas Festas.

Crianças cantam as “Janeiras” no Município Cartão Jovem está disponível no BUA
O Cartão Jovem Municipal já está 

disponível e pode ser adquirido nos 

serviços da Câmara Municipal - Balcão 

Único de Atendimento (BUA).

Além das vantagens da modalidade 

nacional, este cartão tem ainda diversas 

vantagens a nível local. Para mais 

informações poderá dirigir-se ao Balcão 

Único de Atendimento o contactar os 

serviços de Ação Social do Município. 

Com a alteração do Regulamento, em 

curso, o acesso ao cartão jovem municipal 

será ainda mais fácil, bastando apresentar 

um comprovativo simples de morada. 

Momento simbólico da entrega dos EPI’s aos Bombeiros Voluntários de Poiares, pela mão do Presidente da Câmara Municipal


