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EDITORIAL
Caras e Caros
Poiarenses,
Dirijo-me mais uma
vez a todos vós, para
a apresentação de
um novo número do nosso Boletim Municipal,
um elo de comunicação em que temos apostado
e que nos tem permitido estreitar laços com
todos os Poiarenses, mantendo-os devidamente
informados sobre aquela que é a actividade
municipal desenvolvida no seu concelho.
Recentemente foi aprovada a Conta de
Gerência e o Relatório de Gestão
referente ao ano de 2014, um documento
que apresentamos sumariamente neste Boletim
e que evidencia não só a nossa estratégia política
como e fundamentalmente coloca em evidência

Editorial | Finanças Municipais

os resultados alcançados por este executivo
com a sua gestão durante o último ano. A
recuperação financeira que estamos
a conseguir é demonstrada por uma
redução de cerca de 1 milhão e duzentos
mil Euros à divida total do município em
pouco mais de um ano em funções (ver
quadros abaixo). Este resultado foi conseguido
à custa de uma gestão orçamental cuidada
e criteriosa, cortando os excessos,
poupando o mais possível e gastando
apenas naquilo que é verdadeiramente
essencial para o bem-estar das pessoas.
Este modelo de gestão tem permitido, apesar
de todas as dificuldades, continuar a prestar
serviços públicos de qualidade à população
Poiarense. Além disso, continuamos empenhados
em tornar Poiares, cada vez mais, num concelho
de grande dinâmica sustentada no envolvimento
colectivo e empenhado das pessoas e instituições

que querem trabalhar connosco para tornar a
nossa terra, cada vez mais, num espaço em que
nos sintamos felizes por viver. Fazer mais,
muito mais, com pouco, muito pouco, é
o nosso lema diário que temos aplicado com
rigor, nomeadamente, com a dinamização de
um conjunto de actividades tanto em quantidade
como em qualidade que, por um lado, tem
permitido envolver os poiarenses de todas as
idades mas que, sobretudo, tem trazido muita
gente ao nosso concelho.
Sabemos que estamos no bom caminho mas
há ainda uma longa distância a percorrer. Os
bons resultados financeiros alcançados deverão
agora dar lugar à sustentabilidade económica,
ou seja, à conquista da capacidade para
poder efetuar investimentos em áreas
fundamentais para o bem-estar económico
e social dos Poiarenses. É neste processo que
estamos agora concentrados e, assim, contamos

em breve concluir o processo negocial de adesão
ao FAM (Fundo de Apoio Municipal) que,
julgamos, nos permitirá nos próximos anos, dar
resposta às grandes necessidades da população.
É com esta motivação que continuamos a
trabalhar, todos os dias, para superar as
dificuldades encontradas.
Os poiarenses merecem que demos sempre
o nosso melhor, na procura constante das
respostas mais adequadas para atingir o fim a
que nos propusemos porque juntos somos
claramente mais fortes.
Com um abraço amigo

João Miguel Henriques

Desde o dia 22 de Outubro de 2013 e até ao dia 30 de Abril de 2015

JUNTOS JÁ CONSEGUIMOS:

reduzir a dívida TOTAL em -1 milhão e 222 mil euros

reduzir os empréstimos a médio/longo prazo em -852 mil euros

reduzir os empréstimos a curto prazo em -240 mil euros reduzir a dívida a fornecedores/credores em -130 mil euros
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Desde 22 de Outubro de 2013, executivo já reduziu dívida em mais de um milhão de euros,

Conta de Gerência aprovada
com votos contra do PSD
A Conta de Gerência e Relatório de Gestão de 2014 foram aprovados em reunião do Executivo e da Assembleia Municipal,
em ambos os casos com os votos contra do PSD, que criticaram a redução de 750 mil euros no endividamento em 2014,
argumentando que poderia ser canalizado para a realização de mais investimento.

A

Conta de Gerência e Relatório de
Gestão de 2014, aprovada em ambos
os órgãos, reflete ‘as contas’ de 2014,
bem como a evolução da gestão financeira face
aos anos anteriores, com especial destaque para
a execução orçamental que, em 2014, atingiu os
70%, valor muito superior aos dos anos anteriores, que rondavam os 50% em 2013 e 40% em
2012.
Outro fator que se destacou no documento foi a
redução da dívida conseguida em 2014, na ordem
dos 750mil euros, situando-se num total de endividamento de cerca de 19 milhões de euros. No total, desde a tomada de posse, a redução da dívida ultrapassou o milhão de euros (1,2 milhões de euros).

O Relatório de Gestão destaca ainda os limites e imposições legais decorrentes da Lei das
Finanças Locais e da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso que, face à grave situação
financeira em que ainda se encontra o Município
- apesar da redução do endividamento conseguida - não só impede a realização de investimento
como ainda obriga a Câmara Municipal a atingir
metas extremamente elevadas de redução de endividamento.
Neste sentido, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, deu conta do esforço
e empenho que está a ser desenvolvido, no sentido de «tentar ao máximo promover um equilíbrio orçamental, numa estratégia de preparar o

futuro, para que, dentro de algum tempo possa
ser possível conseguir uma ‘folga’ para baixar/
reduzir algumas taxas e impostos, tão gravosas e
penalizadoras para os poiarenses».
Na reunião do Executivo, os vereadores da
Oposição, consideraram que esta preocupação
não é tão importante assim, considerando-a mesmo «falaciosa», na medida em que «os poiarenses
sempre estiveram habituados a ter as taxas no
máximo», afirmaram.
O resultado final foi a aprovação da Conta de
Gerência e Relatório de Gestão por maioria, com
os votos contra dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, por considerarem que a
redução do endividamento, no montante de 750

mil euros, poderia ter sido reequacionada, «reduzindo um pouco menos o endividamento e
realizando algum investimento». Refira-se que
posição idêntica foi assumida na Assembleia Municipal pelos membros eleitos pelo PSD.
Em ambos os órgãos, o Presidente da Câmara
fez questão ainda de lembrar o conjunto de atividades e iniciativas que têm sido desenvolvidas,
considerando que «nunca o concelho teve tanta
dinâmica e ‘tanta vida’, conseguidas com investimento no principal ativo de um território, as suas
gentes e as suas instituições que, com empenho
e dedicação, conseguem sinergias extremamente
importantes para o desenvolvimento económico
e social».
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Redução de dívida e cumprimento de compromissos dão vantagem na negociação com bancos

Assembleia autorizou renegociação
de empréstimos no âmbito do FAM

A

Assembleia Municipal, na sessão realizada na localidade de Mucela, freguesia de Lavegadas, aprovou por maioria,
com a abstenção dos membros eleitos pelo PSD,
conceder autorização ao Município para contração de um empréstimo, no montante de cerca
de 9 milhões de euros, para liquidação dos empréstimos anteriores, relativos ao PSF (Plano de
Saneamento Financeiro) e ao PREDE (Programa
de Regularização Extraordinária de Dívidas do
Estado).
Este é um processo inserido no PAM – Plano
de Ajustamento Municipal, que o Município está
a finalizar no âmbito do acesso ao FAM –Fundo
de Apoio Municipal, que permitirá a renegociação da dívida do Município, quer da dívida à
banca, quer da própria dívida a fornecedores,
cujo processo de negociação também já se encontra em curso. De acordo com a proposta do
Executivo Municipal, explicada pelo próprio
Presidente da Câmara, «este novo empréstimo
é exclusivamente para liquidação dos emprésti-

FAM “empréstimo não representa acréscimo de endividamento e serve apenas para pagar dívida”

mos anteriores e não representará qualquer
acréscimo de endividamento, constituindo uma
oportunidade de consolidação dos compromis-

PSD Bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal

sos já existentes, permitindo renegociar taxas de
juro, spread’s e também as próprias maturidades
dos empréstimos, dando condições para que os

montantes mensais sejam verdadeiramente comportáveis para as finanças do Município».
Deu ainda conta de que a capacidade negocial
do Município com as próprias entidades bancárias
tem saído reforçada, «não só fruto do esforço que
este Executivo tem realizado para reduzir a dívida (desde tomada de posse houve uma redução
de mais de 1milhão e 122 mil euros), como da
própria postura de cumprimento dos compromissos assumidos e da postura de transparência
e frontalidade com que temos conduzido os processos», referiu, adiantando que, «ao contrário
do que acontecia anteriormente, são já as próprias entidades bancárias que nos procuram e nos
contactam no sentido de apresentarem propostas
de renegociação dos créditos».Os membros da
bancada socialista fizeram questão de lembrar «a
importância de ‘falar verdade’ e dar a conhecer
a situação financeira difícil em que se encontra
o Município, que agora começa a dar frutos, ao
contrário do que tem vindo a ser defendido pela
Oposição».

PS Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal

Relatório de Auditoria às contas 2011, 2012 e 2013
Foi ainda apresentado, para conhecimento,
o relatório da Auditoria Financeira às contas
de 2011, 2012 e 2013, que aponta algumas
irregularidades e falhas não só a nível de procedimentos técnicos, como a nível da própria
gestão realizada durante estes anos.
A Assembleia não só tomou conhecimento
como foi unânime em considerar que o docu-

mento deverá ser remetido às entidades competentes, nomeadamente o Tribunal de Contas e a
(DGAL) Direção Geral das Autarquias Locais.
(consulte o relatório em http://cm-vilanovadepoiares.pt/docs/relatorio_auditoria_financ_2011_12_13.pdf)
Foi ainda aprovada por unanimidade a proposta
de cedência temporária e gratuita de várias anti-

gas escolas do 1ºCiclo do Ensino Básico, já desativadas, às associações concelhias, reforçando assim
a deliberação já tomada em sede de Executivo
Municipal e que vai permitir reativar estes edifícios, muitos deles devolutos, ao mesmo tempo
que se apoiam as várias associações culturais, recreativas e desportivas do concelho.
Refira-se que a cedência destes imóveis muni-

cipais, insere-se numa política de reorganização
do património do Município, tendo como objetivo principal, no caso destas escolas primárias,
evitar a degradação dos edifícios, por falta de
utilização, ao mesmo tempo que se aposta da
rentabilização de recursos, recolocando os edifícios desocupados ao serviço das comunidades
locais.
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Documento que regula a utilização e ocupação do espaço já foi publicado em Diário da República

Plano de Pormenor do Pólo II da
Zona Industrial finalmente em vigor
Dois anos e meio depois, o Município de Vila Nova de Poiares finalmente vê aprovado e publicado em Diário da República o Plano de
Pormenor do Pólo II da Zona Industrial, que regula a utilização e ocupação daquele espaço.

A

informação foi avançada pelo Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques,em reunião do
Executivo, dando conta de que esta publicação
do Plano de Pormenor tem um ‘sabor de vitória’,
já que, entre a elaboração do documento e a sua
publicação final, passaram cerca de dois anos e
meio de constantes ajustes, fruto dos trâmites
burocráticos inerentes a todo o processo.
Já publicado em Diário da República, o Plano
de Pormenor entra em vigor no próximo dia 10

de Abril, e vai possibilitar finalmente a instalação
de novos investimentos, que aguardavam a publicação final do documento, o que, para o Autarca,
«será extremamente importante para alavancar a economia, não só local, como regional, e
fundamental para o desenvolvimento sustentado
do concelho», sublinhando que «num momento
especialmente propício para o investimento privado, a opção pelo investimento em Vila Nova de
Poiares é seguramente uma excelente opção, uma
aposta ganha», afirmou.

Recorde-se que, Vila Nova de Poiares tem condições ímpares para instalação de investimento
privado, seja de comércio ou indústria, não só
pelos excelentes preços praticados por m2, como
também pela localização privilegiada, perto do
centro de decisão, da capital de distrito (Coimbra) e a poucos quilómetros dos principais eixos
rodoviários da região (IP-3; IC-6 e A-13).
O Pólo II, com 36 lotes, numa área total de
aproximadamente 35 hectares, junta-se assim ao
primeiro pólo, já completo, com 76 lotes e uma

área de aproximadamente 70 hectares, transformando a Z.I. de Poiares num dos maiores e mais
importantes parques empresariais da região. A
juntar às excelentes condições de instalação de
empresas, os investidores contam ainda com o
apoio e ajuda do Gabinete Municipal de Apoio ao
Empreendedor, que em articulação com a Associação Empresarial de Poiares, disponibiliza um
conjunto de importantes apoios a diversos níveis,
sobretudo no que respeita a candidaturas ao novo
quadro comunitário de apoio, Portugal 2020.

Autarquia celebrou contrato de comodato com AEDP para cedência de instalações

Município ‘entrega’ sede à
Associação Empresarial de Poiares

O

Município de Vila Nova de Poiares cedeu à AEDP - Associação Empresarial
de Poiares, por contrato de comodato,
o 2º andar do edifício da antiga Junta de Freguesia
de Poiares Sto. André, para que ali possa funcionar a Sede da Associação Empresarial.
Com esta cedência a AEDP ganha um espaço
privilegiado para funcionar enquanto instituição,
não só em termos administrativos, mas também
para desenvolver as suas iniciativas e serviços que
presta aos seus associados.
Este ‘apoio’ do Município vem reforçar a
parceria já existente entre as duas entidades,
cujas sinergias poderão resultar em mais-valias
extremamente importantes para o desenvolvimento económico e sustentado do concelho.
Refira-se que o apoio à ‘criação’ da AEDP foi
uma forte aposta deste Executivo Municipal, que
conseguiu dar sequência aos anseios antigos dos
empresários locais, possibilitando ao tecido empresarial ganhar escala e força associativa, para
além de reforçar a capacidade reivindicativa do
Município junto das instâncias centrais, nas mais
diversas matérias, principalmente no que diz res-

NOVA SEDE Contrato de Comodato foi assinado na presença do Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal, e da Direcção da AEDP

peito às acessibilidades.
Recorde-se que a Associação Empresarial de
Poiares foi constituída em finais de Maio de 2014,

numa iniciativa de um grupo de empresários locais, contando já com um vasto leque de associados, representativos do tecido empresarial do

concelho, desde comércio, indústria e serviços,
englobando tanto entidades coletivas como também empresários em nome individual.
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Documento estabelece regras de atribuição de apoios por parte do Município

Celebrado contrato-programa com
Associação Desportiva de Poiares

O

Município de Vila Nova de Poiares celebrou um contrato-programa com a
Associação Desportiva de Poiares que
estabelece as regras de apoio da Câmara Municipal àquela associação.
Reconhecendo a importância e o trabalho dos
dirigentes associativos para o progresso e desenvolvimento integrado do Concelho, na área desportiva, o Município compromete-se, através
deste contrato-programa a apoiar este clube com
grandes tradições na modalidade de futebol, que
se rege pelos mais altos valores éticos do desporto, desenvolvendo um excelente trabalho
junto da população jovem do Concelho e que tem
dignificado o nome de Vila Nova de Poiares, nas
diversas provas e competições nacionais em que
participa.
Através desta parceria a Associação Desportiva
de Poiares compromete-se efetuar a gestão do
Estádio Municipal Rui Manuel Lima, propriedade do Município de Vila Nova de Poiares, de
acordo com as regras estabelecidas neste Contrato e em parceria e apoio do Município de
Vila Nova de Poiares. Além disso, ser-lhe-á ainda
atribuída a cedência de utilização, para treinos e

TRANSPARÊNCIA Contrato-programa é exemplo do rigor e transparência que este Executivo exige na atribuição de subsídios

jogos, do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal e
Polidesportivo Relvado Sintético.
Refira-se que este contrato-programa se in-

sere no âmbito de um trabalho de regularização
e clarificação dos apoios do Município às várias
associações e entidades concelhias que este Ex-

ecutivo tem vindo a colocar em prática desde
o início do mandato, conferindo maior rigor e
transparência de todo o processo.

Oito anos depois a instituição conseguiu finalmente registar o terreno doado pela Autarquia

CBEISA recebe prenda em dia de
aniversário

F

oi no dia do seu 33º aniversário que o
CBEISA – Centro de Bem Estar Infantil
de Santo André alcançou um desejo antigo: poder escriturar e assumir-se como legítimo
proprietário do terreno onde estão implantadas
as instalações da instituição. Recorde-se que este
terreno já havia sido doado pelo Município à instituição em 2007, processo que, finalmente, e
por iniciativa deste Executivo, foi agora culminado, com a doação devidamente legalizada e
registada a favor do CBEISA.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, a
actuação da Câmara foi da mais elementar justiça,
na medida em que o que estava em causa era a
legalização e concretização de uma deliberação,

aprovada em Assembleia Municipal em 2007.
O momento foi assinalado juntamente com a
comemoração do aniversário, onde todos (direção, funcionários e as crianças), acompanhados
do Presidente da Câmara Municipal puderam
cantar os parabéns à instituição, formulando votos de muitos sucessos.
Refira-se que o CBEISA ‘nasceu’ a 9 de Março
de 1982, tendo a solidariedade social como missão, apostado em proporcionar às crianças o seu
desenvolvimento integral.
Actualmente, a instituição acolhe perto de 170
crianças distribuídos pelas diferentes valências,
entre creche (4-36 meses), jardim-de-infância
(3 aos 6 anos) e ATL (Actividades de Tempos
Livres), numa taxa de ocupação de quase 100%.

FELICIDADE Mário Lima, presidente do CBEISA era o rosto da felicidade com a ‘prenda’ da Autarquia
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Anseio antigo da população finalmente concretizado

Município entregou chaves da
Capela do Entroncamento
A Capela do Entroncamento de Poiares está finalmente sob alçada
da Igreja e pronta para ser colocada ao serviço da população.

A

construção da Capela do Entroncamento de Poiares foi tudo menos um
processo simples. Apesar de ter tido
início há mais de 20 anos, e da sua construção ter
sido formalmente concluída em 2013, só agora,
depois de concluído o processo de ‘legalização’ e
de ter sido formalmente escriturado, foi possível
fazer a entrega daquela infraestrutura ao pároco
local, responsável pela paróquia de Vila Nova de
Poiares.
O Município de Vila Nova de Poiares conseguiu, finalmente, depois de ter promovido diversos contactos e diligências, promover a assinatura da escritura formal de doação do espaço à
Fábrica da Igreja de Vila Nova de Poiares, culminando com a entrega oficial das chaves da Capela
ao pároco António Mendes Antunes, responsável
pelas quatro paróquias do concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal, «trata-se de uma vontade antiga da população, assumida pelo Município e que, só agora, finalmente
foi possível concretizar e entregar».

Existe a opinião partilhada, entre Município
e Paróquia, de que toda a população daquela
zona deve ser envolvida, não só para uma maior
identificação com o novo espaço, mas também
para participar em todo o procedimento de
aquisição de arte sacra e, principalmente, no processo de escolha do orago que passará a ser o seu
padroeiro.
Neste sentido, e precisamente para esse
efeito, no início de Maio (dia 3) foi reunida
toda a população daquela localidade, no sentido de ser auscultada e envolvida em todo este
processo.
A religiosidade é um dos principais fatores de
identidade cultural de um povo, pelo que a entrega desta capela à população do Entroncamento
de Poiares, para além de representar um novo
espaço de culto da religião católica mais próximo das populações, vem ainda contribuir para o
reforço dos valores identitários e de coesão social, fundamentais numa sociedade em crescente
evolução.

Edital 12 / 2015 | Como proceder

Limpeza de Terrenos | Gestão de Combustíveis

C

omo é do conhecimento de todos, aproximamo-nos do período mais crítico da
designada época de incêndios que, ano após
ano, tem assolado o nosso território e que nos
obriga a tomar consciência dos riscos e das consequências dos nossos comportamentos.
A defesa da floresta contra incêndios é, por
isso, um dever de todos, mas passa essencialmente por uma postura pró-activa de todos os
proprietários de edificações e de terrenos confinantes, em meio rural, através da gestão de
combustíveis.
Neste sentido, a Câmara Municipal faz saber
que é obrigatório que todos os proprietários,
arrendatários, usufrutuários e entidades que
detenham terrenos confinantes a edificações ou
instalações (habitações, estaleiros, armazéns,
oficinas, fábricas ou outros equipamentos) procedam à gestão de combustíveis, numa faixa
mínima de 50m, medida a partir da alvenaria
exterior da edificação. No caso dos aglome-

rados populacionais, esta faixa de proteção estende-se até aos 100m, conforme o disposto no
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
17/2009, de 14 de Janeiro.
Os terrenos confinantes com a via ou outros
espaços públicos devem manter-se sempre limpos e em bom estado de conservação, podendo a
Câmara Municipal impor a sua limpeza, sempre

que se considerar necessário, conforme previsto
no artº 30º do Regulamento Municipal Florestal.
Considerando que se trata de um assunto extremamente importante para a defesa dos bens e
haveres das populações, a Câmara Municipal informa também que irá proceder a uma rigorosa
fiscalização do cumprimento da legislação nesta
matéria, desencadeando os competentes procedimentos de contraordenação.

Recorde-se que, no âmbito da legislação em
vigor, as infrações às regras estabelecidas para a
gestão de combustíveis à volta das edificações
isoladas e aglomerados populacionais, constituem contraordenações puníveis com coima, entre 140 euros a 5.000 euros, no caso de pessoa
singular, ou de 800 euros a 60.000 euros, no
caso de pessoas coletivas.
O respeito pelo ambiente e o cumprimento
das regras de segurança podem evitar perda de
vidas, de bens, e proteger o nosso património
paisagístico e florestal. Participe ativamente na
defesa e conservação da floresta.
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Iniciativa apresentou o trabalho da Escola de Música e foi a primeira na Sede da Instituição

Filarmónica Fraternidade Poiarense
organizou ‘Audição de Carnaval’
A Filarmónica Fraternidade Poiarense realizou a sua primeira actividade na sua Sede Oficial: uma Audição de Carnaval pela Escola de Música
da Instituição, que conta com quase quatro dezenas de alunos.

É

oficial: A antiga “Casa do Povo” já é, por
direito próprio, Sede da Filarmónica
Fraternidade Poiares (FFP), após ter finalmente procedido à escritura daquele edifício, por
doação, que se torna assim na Sede da Instituição.
E nada melhor para marcar essa “inauguração”
do que uma “Audição de Carnaval” com as quase
quatro dezenas de jovens alunos que frequentam
a Escola de Música da FFP, coordenada pelo professor Jorge Oliveira, com o apoio dos professores Andreia Oliveira e Bruno Marques. Esta iniciativa serviu também para angariar fundos para a
instituição, tendo sido antecedida de um jantar de
confraternização confeccionado e servido pelos
próprios elementos da Filarmónica Fraternidade
Poiarense.
O Presidente FFP, António Pina Gil, congratulou-se “por ser a primeira vez que actuam naquela
que é, agora, a sua Sede”, um anseio antigo da Direcção da instituição que no ano passado celebrou
140 anos de actividade.
António Pina Gil aproveitou ainda a oportunidade para, publicamente, dirigir algumas pala-

OFICIAL Antiga Casa do Povo é já oficialmente a sede da Filarmónica Fraternidade Poiarense

vras de reconhecimento ao Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, pelo “apoio incondicional que tem
prestado à Filarmónica.”
Agradecendo o elogio, o Presidente da Câmara

ressalvou que não fez mais do que a obrigação do
Município, que tem o dever de “apoiar as instituições do Concelho, com critério e transparência, sendo que o que conta para o Município
são as dinâmicas que essas entidades são capazes

de desenvolver”, e não a sua simples existência.
Essas mesmas dinâmicas, disse, “estão bem patentes neste evento levado a cabo pela Filarmónica
Fraternidade Poiarense, revelando toda a actividade e vitalidade que a caracterizam”.
João Miguel Henriques afirmou ainda que
a FFP, “pela actividade que tem vindo a desenvolver, amplamente conhecida e reconhecida por
todos, merece ser credora de todo o apoio do
Município, à semelhança de todas as outras instituições/associações com quem já foram celebrados protocolos, e dos que serão ainda assinados
com outras colectividades do Concelho, assentes
nos pressupostos de rigor, critério e transparência que este Executivo tem implementado desde
que assumiu os destinos do Município”.
O Presidente da Câmara Municipal teve então a oportunidade de, juntamente com o muito
público presente, assistir à actuação dos jovens
alunos da Escola de Música da Filarmónica
Fraternidade Poiarense, que “revelaram não só a
qualidade da sua formação musical, como também os seus dotes artísticos”.

Iniciativa pretendeu alertar para os cuidados a ter com o nosso principal meio de comunicação

Poiares celebrou Dia Mundial da Voz
O
Município de Vila Nova de Poiares celebrou o Dia Mundial da Voz, numa parceria com o Agrupamento de Escolas, Centro de
Recursos à Inclusão da APPACDM/VN Poiares e
Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro
de Saúde local.
Esta iniciativa, que se enquadra dentro da
política defendida por este Executivo de investimento na saúde e na qualidade de vida dos
cidadãos, pretende dar visibilidade à voz, promovendo junto da comunidade uma maior preocupação para com o principal meio de comunicação do corpo humano, no sentido de alertar
para as múltiplas agressões que a podem comprometer.
O dia começou com um rastreio à comunidade
docente e não docente do Agrupamento de Escolas, tendo a terapeuta da fala, Rute Dias, do

Centro de Recursos à Inclusão da APPACDM
feito o diagnóstico da qualidade vocal dos diversos profissionais, tanto na sede do Agrupamento,
como nos diversos Centros Educativos.
Na parte da tarde a programação arrancou
com uma sessão de sensibilização para os cuidados a ter com a voz, e a identificação dos principais sinais e sintomas da patologia vocal, numa
actividade desenvolvida pela Unidade de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde de Vila
Nova de Poiares.
Para encerrar as comemorações a Câmara Municipal preparou um momento musical em que
actuaram alguns dos alunos do CBEISA – Centro
de Bem Estar Infantil de Santo André e do Jardim de Infância da Vila, no âmbito do Projecto
“Estímulus”, a par do grupo sénior “Talentos na
Maturidade”, coordenado pelo Município.

ALERTA Município em conjunto com parceiros pretenderam chamar atenção para cuidados a ter
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Beneficiários do Rendimento Social de Inserção passam a desenvolver atividade socialmente útil

Protocolo de colaboração de ‘RSI’
celebrado com Segurança Social

O

Município de Vila Nova de Poiares celebrou um protocolo de colaboração
com o Instituto de Segurança Social
para o desenvolvimento de atividade socialmente
útil por parte dos beneficiários de Rendimento
Social de Inserção (RSI), no âmbito das medidas
de inserção e promoção da sua integração social
e comunitária. Neste protocolo definem-se as regras de funcionamento da atividade socialmente
útil desenvolvida pelos beneficiários de RSI, que
terá um limite máximo de 15 horas, distribuídas
no máximo por três dias, sem ultrapassar as 6 horas diárias.
Refira-se que, com este protocolo se pretende
a efetivação de uma ocupação temporária que
seja desenvolvida a favor de entidades sem fins
lucrativos ou do sector da economia social, além
de proporcionar uma maior qualificação formativa e experiência funcional aos beneficiários de
RSI, com evidentes ganhos e mais-valias no seu
desenvolvimento pessoal e social, a par de um
importante contributo cívico a favor da comunidade onde se inserem.
Contrato de Comodato
– Cedência de instalações
A par deste protocolo foi também celebrado
um contrato de comodato com o Instituto de Segurança Social onde se prevê a cedência de um
espaço para funcionamento dos serviços locais,
por um período de dez anos e renovável automaticamente. A decisão foi tomada na sequência de
negociações havidas com o Instituto de Segurança
Social, através do seu Centro Distrital de Coimbra, que manifestou necessidade de procurar um
espaço mais condigno e adequadamente dimen-

NOVO ESPAÇO Município assegurou condições para serviços do Instituto de Segurança Social continuarem a funcionar no Concelho

sionado à realidade dos serviços prestados em
Poiares.
Assim, e numa perspetiva de criar condições
para que estes serviços possam continuar a permanecer no concelho, o Executivo Municipal
cedeu as instalações de um espaço atualmente
desocupado, nas escadarias do ‘Monumento ao
Cristo’, junto ao Espaço do Cidadão, e próximo

do edifício dos Paços do Concelho, numa clara
aposta na melhoria da relação dos serviços públicos com os cidadãos, permitindo, desta forma,
tratar no mesmo espaço um maior número de
assuntos, com ganhos evidentes em tempos de
espera e deslocações entre serviços.
Para o Presidente da Câmara, João Miguel
Henriques, «é extremamente importante conti-

nuar a assegurar condições para a permanência
dos serviços desconcentrados da Administração
Central em Poiares, na medida em que promovem um atendimento presencial e de proximidade aos utentes que, de outra forma, seriam
injustamente penalizados, porque ver-se-iam
obrigados a deslocações acrescidas, com os consequentes prejuízos daí decorrentes»

Aviso 07 / 2015 - Resguardos e coberturas de poços
É dever da Câmara Municipal promover a devida proteção de pessoas e bens.,
pelo que se alerta para a necessidade de
existência de resguardo ou cobertura eficaz de poços, fendas e outras irregularidades existentes em quaisquer terrenos e
que mostrem suscetíveis de originar quedas a pessoas e/ou animais.
A ausência de coberturas ou resguardos nos poços pode conduzir à ocorrência de diversos acidentes graves, pelo
que é extremamente importante sensi-

bilizar os proprietários de terrenos com
este tipo de estruturas para a necessidade
premente de reduzir/eliminar os perigos
decorrentes desta situação.
Tendo este Município tido conhecimento de que têm sido levantados diversos autos de contraordenação pela GNR
na sequência de ações de fiscalização e deteção de terrenos nestas condições, alerta-se para a obrigatoriedade de cumprir
o disposto nos artigos 42.º a 45.º do Decreto-Lei nº310/02 de 18 de Dezembro,

com nova redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 204/2012 de 29 de Agosto, que determina a necessidade dos poços possuírem
uma cobertura eficaz que, nos termos da
legislação em vigor, deve constituir numa
placa capaz de obstruir completamente a
escavação e oferecer resistência a uma sobrecarga de 100kg/m2”.
Os proprietários de poços sem cobertura eficaz devem proceder aos devidos trabalhos de cobertura e resguardo que devem seguir o estipulado no artigo 44.º do

diploma acima mencionado.
Na sequência da legislação indicada, a
realização dos trabalhos de cobertura e/
ou resguardo é obrigatória, sendo que
o incumprimento constitui contraordenação punível com coima estabelecida
nos termos da alínea n) do nº1 do artigo
47º do mesmo diploma legal, que pode ir
de 80€ a 250€.
Pode obter informações e esclarecer
todas as dúvidas nesta matéria junto dos
serviços da Polícia Municipal.
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VII Meeting
Internacional de
Treinadores de Futebol

N

o final deste mês (29 e 30 de maio)
Poiares vai receber o VII Meeting Internacional de Treinadores de Futebol,
numa parceria do Município de Vila Nova
de Poiares com a Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física.
Este Meeting trará a Vila Nova de Poiares alguns treinadores internacionais,
a par de dois nomes de referência do
Campeonato Português de Futebol (Liga
NOS), José Viterbo, treinador a Académica,
e Pedro Emanuel, treinador do Arouca.

Páscoa em atividade

D

urante as tradicionais férias da Páscoa, e aproveitando a interrupção lectiva, o Município presparou um conjunto
de atividades de âmbito desportivo e cultural, de forma a proporcionar a ocupação
de tempos livres das crianças e jovens
poiarenses.
A iniciativa foi organizada em parceria
com a Cáritas Diocesana de Coimbra, envolvendo atividades como karting, judo,
cinema, ateliers, entre outras.

II Edição do Concurso
Literário do Conto
Infanto-Juvenil

J

á estão abertas as inscrições para a II
edição do Concurso Literário do Conto
Infanto-Juvenil, destinado a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos.
Os trabalhos poderão ser entregues até
ao dia 31 de julho., consulte as normas de
participação em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt/docs/
conto_normas_participacao.pdf

Actividades | Eventos | Iniciativas

Apesar do mau tempo, os mascarados saíram à rua e animaram a tarde

Poiares ‘brincou’ ao carnaval

A

s condições meteorológicas eram adversas, mas nem assim os foliões deixaram de se mascarar e participar nas
atividades que a Câmara Municipal preparou para
festejar o Entrudo. O ‘plano B’ estava a postos, e
face às condições climatéricas as atividades foram
transferidas para o CCP e, nem por isso, houve
menos festa. Sem carros alegóricos propriamente
ditos, mas com muita música e animação, as instituições e população em geral vestiram-se a rigor
e protagonizaram uma tarde de carnaval cheia de
cor, alegria e boa-disposição.
O G.D.C.R da Póvoa da Abraveia, o Centro de
Convívio do Carvalho, Karaté Shukokai de Poiares, União Recreativa de Santa Luzia, Irmandade
de Nossa Senhora das Necessidades e o Grupo
Folclórico e Etnográfico do Município de Vila
Nova de Poiares foram algumas das associações e
coletividades presentes, a que se juntou a população em geral, cumprindo a tradição de sair à rua
e brincar ao Carnaval, dando largas à imaginação.
A originalidade e criatividade dos poiarenses
veio mais uma vez ao de cima neste Carnaval, com
muitas e originais máscaras e caracterizações, havendo lugar a um concurso de mascarados, sendo
que os 3 melhores e mais originais fatos/máscaras, foram premiados com um ‘voucher’ oferecido
por restaurantes do concelho.
A animação foi uma constante durante toda a
tarde de domingo de Carnaval e nem a chuva que
se fazia sentir impediu uma saída dos mascarados
para um desfile pelo Jardim de Santo André, no
centro da Vila, deixando vir ‘ao de cima’ o espírito animado e folião dos poiarenses.

Corso carnavalesco da comunidade educativa poiarense

Crianças desfilaram no Carnaval
A

s festividades de Carnaval de Vila Nova
de Poiares começaram com o Corso Carnavalesco do Agrupamento de Escolas do Concelho.
Ao todo foram cerca de 800 as crianças e jovens, de toda a comunidade educativa, que saíram
à rua para festejar o Carnaval.
O cortejo dos foliões de ‘palmo e meio’ desfilou, como habitualmente, pelas principais artérias de Poiares, enchendo as ruas com a alegria
sempre contagiante dos mais pequenos, e a originalidade das fantasias, dando um colorido especial aos festejos carnavalescos deste ano.
Refira-se que além do Agrupamento de Escolas
de Vila Nova de Poiares, participam também as
crianças das várias IPSS do concelho, nomeadamente a APPACDM, ADIP e o CBEISA.
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Iniciativa de âmbito solidário trouxe mais “vida” à Vila

Feira ‘Também tenho duas
mãos’ é já um sucesso

11

Dia Europeu da Música

O

Centro Cultural de Poiares acolheu durante a primeira semana de Maio as
comemorações do Dia Europeu da Música.
Para além da exposição de instrumentos
músicais, desde dos de cordas aos de sopro, decorreu ainda um workshop de cavaquinho, bem como um espectáculo com os
alunos do Projecto “Estímulus”.

Dia Mundial da Dança

N
DINÂMICA Feira de produtos tradicionais, velharias e venda de objectos usados deu uma nova dinâmica a Vila Nova de Poiares

V

ai já na terceira edição a Feira “Também
Tenho Duas Mãos”, um projecto dinamizado em parceria pela Associação
ICreate e Câmara Municipal de Poiares, com o
objectivo de contribuir para a dinamização do
artesanato, saúde e bem-estar, velharias e venda
de objectos usados, com especial enfoque nos
produtos que são produzidos pelos artesãos locais, e que decorre no Mercado Municipal
Com mais de duas dezenas de vendedores, e
uma oferta de produtos o mais diversificada possível, o balanço não poderia ser mais positivo. Ao
longo da manhã do primeiro sábado de cada mês,
tem sido notória a ‘vivacidade’ que esta realização
trouxe até ao ‘centro’ de Vila Nova de Poiares,
com muitas pessoas a visitarem a Feira.

Para o Presidente da Câmara, João Miguel
Henriques, esta iniciativa vem responder à política defendida por este executivo de, “através da
celebração de parcerias com a sociedade civil,
promover uma maior dinamização do concelho,
sem custos para a Autarquia, ao mesmo tempo
que contribui para o desenvolvimento da economia local”. Destaque para o facto deste projecto integrar também uma vertente solidária,
na medida em que quem expõe os seus trabalhos
na feira entrega valores ou bens alimentares que,
mais tarde, reverterão a favor das famílias mais
desfavorecidas do Concelho.
Refira-se que esta actividade resulta de uma
parceria firmada entre o Município de Vila Nova
de Poiares e a Associação ICreate. Com periodi-

cidade mensal, a ter lugar no primeiro sábado de
cada mês no Mercado Municipal, a Feira “Também Tenho Duas Mãos” visa contribuir para a
dinamização do artesanato, saúde e bem-estar,
velharias e venda de objectos usados, com enfoque especial nos objectos produzidos pelos artesãos locais.
Refira-se que a Associação ICreate – Associação
para a promoção da Criatividade, do desenvolvimento pessoal e da reabilitação psicopedagógica
– é uma associação poiarense sem fins lucrativos e
que tem por fim promover o desenvolvimento da
criatividade nas áreas artísticas, literárias e científicas, o desenvolvimento pessoal, bem como diagnosticar e reabilitar cidadãos através das práticas psicopedagógicas.

uma parceria entre o Município, a Associação ICreate e a Fábrica de Danças
Latinas, o Dia Mundial da Dança foi assinalado em Vila Nova de Poiares
Para tal, o salão de festas do CCP foi o
palco escolhido para acolher um workshop
de kizomba, actividade que juntou um
grande número de poiarenses

“Sabes que a chuva
molha?”

I

ntegrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, o auditório do CCP
foi o palco da peça de teatro “Sabes que a
Chuva Molha?”.
Foi levada a cena pela Academia de Teatro da Lousã

Diversas actividades económicas podem agora submeter pedidos de licenças via online

Poiares integra plataforma multicanal “Licenciamento Zero”

O

Município de Vila Nova de Poiares já está
integrado na plataforma multicanal “Licenciamento Zero”, que permite a apresentação de
diversos pedidos de licenças via online, através do
“Balcão do Empreendedor (Portal da Empresa)”,
disponibilizado pela AMA-Agência para a Modernização Administrativa.
Além da utilização deste meio por acesso direto à Internet, agora também através do site
da Câmara Municipal, o Município disponibiliza
ainda um acesso mediado, com funcionários disponíveis no balcão único de atendimento para

ajudar todos os munícipes que não disponham
de meios informáticos ou tenham dificuldades
no preenchimento dos formulários necessários à
apresentação dos pedidos de licenciamento.
No âmbito do Licenciamento Zero, estão disponíveis pedidos referentes à instalação, encerramento e modificação de estabelecimentos de
restauração ou de bebidas, de comércio de bens,
de prestação de serviços ou de armazenagem;
também referentes a prestação de serviços de
restauração ou bebidas de carácter não sedentário (‘venda ambulante’), para além ainda de

pedidos referentes a horários de funcionamento,
ocupação do espaço público, publicidade, entre
outras.
Para além do Licenciamento Zero, estão ainda disponíveis pedidos de licença no âmbito do
Alojamento Local, nomeadamente para registo
ou cessação de actividade, ou para alteração de
dados.
Nesta matéria, refira-se que, de acordo com a
legislação em vigor, as tramitações respeitantes à
exploração dos estabelecimentos de alojamento
local apenas poderão ser realizadas através do

Balcão do Empreendedor, agora também acessível através da plataforma disponibilizada no site
da Câmara Municipal.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, esta é mais uma ferramenta
de modernização administrativa e, acima de tudo
de simplificação, agilização e desmaterialização
dos processos de licenciamento, que visa aproximar ainda mais a Autarquia dos cidadãos, desburocratizando e facilitando o acesso aos serviços
disponíveis no Município de Vila Nova de Poiares.
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Página do Facebook
atingiu 2 mil ‘likes’

I

mplementada logo após a tomada de
posse deste Executivo Municipal, a Página da Presidência de Vila Nova de Poiares
no Facebook ultrapassou já os 2 mil ‘likes’,
comprovando que a estratégia de comunicação adotada responde aos anseios dos
munícipes.
A aposta numa comunicação mais aberta, transparente e de proximidade foi uma
das grandes ‘bandeiras’ deste Executivo, e
que tem vindo a colher grande aceitação
junto das populações, que encontram na
página do facebook um meio de mais facilmente e, sobretudo, mais rapidamente,
poder ‘chegar’ à Câmara Municipal, seja
para apresentarem os problemas que querem ver resolvidos, seja para dar sugestões
ou simplesmente para ficarem a par da
atividade municipal.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, «a preocupação
com a transparência e a necessidade de
dar a conhecer à população as iniciativas e
atividades municipais são alguns dos vectores desta estratégia que, sem custos,
e aproveitando os recursos e potencialidades das redes sociais, permitiu implementar uma nova forma de fazer política,
mais aberta, mais transparente e, acima de
tudo, mais inclusiva».
E, porque a política se faz pelas pessoas
e, fundamentalmente, para as pessoas,
«é importante aproximar a Administração
Local das populações, gerando dinâmicas e sinergias extremamente positivas e,
acima de tudo, criando uma proximidade e
envolvimento que faz com que as pessoas
sintam que fazem parte dos próprios processos de decisão», sublinhou.
Refira-se que esta aposta na comunicação não passou apenas pelo facebook onde para além da página da presidência,
foi criada a página “Poyares Agenda”, mais
virada para a divulgação das atividades e
iniciativas no âmbito da cultura, juventude
e associativismo – tendo sido reaproveitados outros canais de comunicação, como o
boletim municipal, completamente renovado, em formato de jornal, com periodicidade trimestral e distribuição gratuita a
todos os domicílios, e ainda o site oficial da
Câmara Municipal, que foi também remodelado, estando agora mais apelativo, mais
prático e com novas funcionalidades.

Administração

15 anos depois Município reconhece direito de propriedade

Freguesia de Arrifana
assume propriedade do
Pavilhão ‘Eduardo Campos’
A reclamação já é antiga, mas só agora foi possível formalizar a atribuição do título de propriedade aos
seus legítimos donos, as populações, representadas pela Junta de Freguesia de Arrifana.

JUSTIÇA Pavilhão Eduardo Campos e Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Arrifana são agora propriedade dos seus legítimos donos

A

o fim de 15 anos, o Município de Vila
Nova de Poiares finalmente reconhece
o direito de propriedade da Junta de
Freguesia de Arrifana sobre o Pavilhão “Eduardo
Campos” e também sobre o seu edifício-sede,
cumprindo, desta forma, a promessa assumida
para com os munícipes durante a última campanha eleitoral autárquica.
A reclamação já era antiga, mas só agora (n.d.r.
Fevereiro) o Município, deliberou, em reunião
do Executivo Municipal, reconhecer o direito de
propriedade da Junta de Freguesia de Arrifana
sobre o seu edifício-sede e sobre o atual Pavilhão “Eduardo Campos” que, apesar de construídos em terrenos que são propriedade da Junta de

Freguesia, não possuíam título de propriedade
que permitissem o registo a seu favor.
Fazendo um pequeno historial do assunto, em
Setembro de 2000, foi assinado um protocolo
entre os executivos da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares e da Junta de Freguesia, à época,
em que o Município se comprometia a construir
os edifícios da sede da Junta de Freguesia de Arrifana e também o actualmente designado Pavilhão Eduardo Campos, em terreno cedido pela
própria Junta de Freguesia, como contrapartida
pelo facto de ficar sem sede, aquando das obras
de remodelação da antiga escola primária, dado
que, nessa data, era nesse local que funcionava a
Junta de Freguesia.

As edificações foram construídas sem que, no
entanto, fosse concedido o respectivo título de
propriedade à Junta de Freguesia, sem o qual se
encontrava impossibilitada de registar a seu favor
os referidos edifícios.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, para além do ‘ponto de honra’
de cumprir uma promessa eleitoral assumida durante a última campanha autárquica, «trata-se de
uma situação de absoluta justiça, que é permitir
que os edifícios da Sede da Junta de Freguesia de
Arrifana e do Pavilhão Eduardo Campos possam
ser registados a favor dos seus legítimos donos,
isto é, os seus habitantes, legitimamente representados pela Junta de Freguesia».

Administração
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Deputado do PS considera que o Concelho vive numa autêntica situação de “asfixia”

Rui Duarte leva acessibilidades de
Poiares à Assembleia da República
Vila Nova de Poiares recebeu a visita do Deputado do PS, Rui Duarte, que ficou a conhecer as principais dificuldades com que o Concelho se
depara. As acessibilidades e a necessidade de criar um regime de diferenciação para o Município por parte do Governo são temas prioritários.

O

Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, recebeu Rui Duarte, Deputado do PS eleito pelo Círculo de Coimbra, numa
visita para conhecer ‘in loco’ as principais dificuldades que ‘asfixiam’ o crescimento e desenvolvimento económico do Concelho, nomeadamente
as acessibilidades e as limitações ao investimento
decorrentes da grave situação financeira do Município.
O início da jornada de trabalho teve lugar na
empresa Fresbeira, que opera há cinco anos no
Pólo II da Zona Industrial, empregando meia
centena de funcionários. Ana Grade, proprietária
da unidade industrial, fez questão de elencar as
enormes dificuldades com que se depara todos
os dias para laborar, destacando-se a questão da
falta de acessibilidades, nomeadamente a ligação
ao IP3, e a urgente necessidade de conclusão das
infra-estruturas do Pólo II onde está instalada a
empresa.
João Miguel Henriques aproveitou a oportunidade para relembrar ao Deputado que Poiares
“tem sido esquecido ao longo dos anos no que
se refere às infra-estruturas rodoviárias, vivendo
uma autêntica situação de ‘estrangulamento’,
pelo que é premente a necessidade de uma ligação
ao IP3 que alavanque não só o desenvolvimento
económico local mas, ao mesmo tempo, dê resposta a um dos principais problemas com que os
empresários se deparam todos os dias, a acessibilidade.” Recordando que no âmbito do ‘Portugal
2020’ o IP3 está identificado como prioridade de
investimento, o Presidente da Câmara considera
que se trata de “uma oportunidade única para suprir as dificuldades e os constrangimentos de Vila
Nova de Poiares, através da construção da ligação
a este Itinerário Principal, servindo ainda os concelhos vizinhos como Lousã, Miranda do Corvo,
Góis e toda a região”.
Conclusão do Pólo II da Zona Industrial
Outra das condicionantes para o crescimento
e desenvolvimento económico do Concelho
prende-se com a necessidade da conclusão das
infra-estruturas do Pólo II da Zona Industrial. O
Presidente da Câmara Municipal relembrou, nesta matéria, que “as graves dificuldades financeiras
que o Município atravessa são um entrave para

FRESBEIRA A jornada de trabalho começou na empresa Fresbeira, onde Presidente da Câmara e Deputado foram recebidos pela proprietária, Ana Grade

o aproveitamento das oportunidades de investimento que o novo quadro comunitário proporciona”, relembrando que o caso de Vila Nova de
Poiares é diferente, pelo que devem ser tidas em
conta as suas especificidades, ou seja, “tratar de
forma diferente aquilo que é diferente”, afirmou.
Recordando que essas dificuldades são “uma
herança do passado”, João Miguel Henriques
afirma que “o Governo não se pode desresponsabilizar das suas obrigações, já que no passado permitiu que Municípios como Vila Nova de Poiares
atingissem situações limite de sustentabilidade financeira, e agora, venha de uma forma ‘cega’ impossibilitar todo e qualquer investimento a quem
tudo anteriormente permitiu!”
Assim, “é imperativo um tratamento diferenciado por parte do Governo que, a não existir, penalizará duas vezes as populações, e que
poderá levar a que o Concelho de Poiares passe
completamente ao lado do quadro comunitário,
acarretando mais dificuldades e impossibilitando
de criar mais-valias para o território”, afirmou.
“As necessidades de investimento existem, mas
as imposições legais como a Lei dos Compromissos e a Lei das Finanças Locais obrigam a que todas as receitas sejam exclusivamente para pagar
dívida”, continuou o Presidente da Câmara, pelo
que o Governo deverá estar atento e sensível a estas dificuldades. Relembrando que “existem áreas

como o abastecimento de água e o saneamento
básico em que estamos altamente carenciados,
exige-se por parte do Governo que diferencie
o que é verdadeiramente diferente, atendendo
à necessidade de investir naquilo que é mesmo
prioritário”.
Governo ‘asfixia’ Vila Nova de Poiares
“O Governo tem ‘asfixiado’ os Município, quer
por via da Lei dos Compromissos, quer por via da
Lei das Finanças Locais, e que se tornam um limitador de expectativas para o desenvolvimento local”, afirmou o Deputado do PS, Rui Duarte. “Em
Vila Nova de Poiares, não pode nem o Município,
nem a sua população, limitar as suas expectativas
de desenvolvimento fruto de uma pesada herança
que este Executivo teve de assumir”, referiu.
Destacando a visita à Fresbeira, Rui Duarte
considerou o exemplo de Ana Grade como “um
exemplo de coragem, determinação e resiliência,
personificando todos os empreendedores que
querem investir nas suas terras, criando postos
de trabalho, mas que diariamente são desencorajadas pela ‘outra asfixia’ imposta pelo Governo, a
‘asfixia’ fiscal”.
Já no que se refere à questão das acessibilidades, o Deputado do PS reiterou as palavras do
Presidente da Câmara Municipal, considerando
que “não é aceitável que o Governo continue a

adiar a definição de um importante investimento
para o país e, em particular, para a região, como é
o caso do IP3. Nesse quadro, é imperativo que o
Governo escute o impacto que uma nova ligação
a esta via, a partir de Vila Nova de Poiares, pode
ter no desenvolvimento económico do Concelho
e da região”. Nesse sentido, e a exemplo do que
já sucedera após a reunião que manteve há uns
meses com o Presidente da Câmara Municipal
na Assembleia da República, Rui Duarte interpelará novamente o Governo relativamente a
esta reivindicação do Município, “bem como irei
dirigir o pedido de esclarecimento sobre o novo
traçado do IP3 ao Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro”.
Solidário com a situação com que se depara o
Executivo que gere os destinos de Vila Nova de
Poiares, o Deputado Rui Duarte, relembrou que
apesar do quadro legislativo existente, “O Governo não pode deixar Municípios como Poiares de
‘pés e mãos atados’, impedindo um planeamento
a médio e longo prazo, gorando toda e qualquer
expectativa de desenvolvimento deste território”.
A visita terminou com um périplo pelo Concelho, onde foram dados a conhecer pelo Presidente da Câmara Municipal alguns locais para
implementação de projectos de elevado interesse
económico, nomeadamente na área turística.
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25 de Abril

Forças políticas convidadas a usar da palavra na Sessão Solene evocativa do 41º aniversário do Dia da Liberdade

Poiares fez história e cump
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«pela primeira vez, na história da democracia em Vila Nova de
Poiares foi possível ouvir discursos de todas as forças políticas
que concorreram às eleições autárquicas na Sessão Solene
das Comemorações do 41º Aniversário do Dia da Liberdade,
cumprindo, desta forma, um dos valores mais importantes de
Abril, a liberdade de expressão».

O

Município de Vila Nova de Poiares preparou um programa de comemorações
do 41º Aniversário do Dia da Liberdade simples, mas pleno de significado. O ponto
mais alto foi, claramente, a Sessão Solene, onde
- e pela primeira vez na história da democracia
em Vila Nova de Poiares – se fizeram ouvir todas as forças políticas que concorreram às últimas
eleições autárquicas, pela voz dos seus representantes locais, numa atitude de invulgar expressão
democrática, que o atual Executivo Municipal fez
questão de colocar em prática.
A abertura da Sessão Solene coube à Filarmónica Fraternidade Poiarense, com a interpretação
do “Grândola, Vila Morena”, senha da revolução
e música que ficaria consagrada como autêntico
‘hino’ do dia da Liberdade, cabendo depois à Sra.
Presidente da Assembleia Municipal, o primeiro
dos discursos do dia. Lara Henriques de Oliveira
lembrou a importância das conquistas de Abril
que além da liberdade de expressão também permitiu que viesse ao de cima a força do associativismo, como expressão da vontade e capacidade
de organização da própria sociedade.

Vila Nova de Poiares, que ele próprio ajudou a
concretizar, nomeadamente no plenário popular
que, no jardim municipal, elegeu aquela que viria
a ser a Comissão Administrativa que assegurou os
destinos do Município até às primeiras eleições
autárquicas, realizadas em 1976.
A par de uma profunda reflexão sobre o atual
estado da nossa sociedade, Celestino Quaresma,
recorrendo à declamação de alguns poemas de
Abril, questionou o preocupante alheamento das
populações da vida política e das decisões cuja
aplicação as afeta diretamente, bem como os efeitos de uma globalização que cada vez mais nos
coloca na dependência dos grandes grupos financeiros, a quem, referiu, o poder político passivamente se deixa submeter.

JOÃO MIGUEL HENRIQUES “Governo deve adoptar medidas diferenciadoras, de forma a tratar de forma diferent

ENGº CELESTINO QUARESMA
Recordou tempos da implantação da democracia

LARA HENRIQUES DE OLIVEIRA
Presidente da Assembleia Municipal

Seguiu-se a intervenção de um ilustre poiarense, Engº Celestino Quaresma, que recordou
os tempos da implantação da democracia em

Esta Sessão Solene ficará na história de Vila
Nova de Poiares, principalmente por ter sido
possível, pela primeira vez, dar voz a todas as
forças políticas que concorreram às eleições autárquicas. A CDU foi a primeira força política a
discursar, pela voz de Vera Fernandes, centrando
a sua intervenção na necessidade de defesa dos
direitos dos trabalhadores, que continuam a ser
‘atropelados’ por um Estado cada vez mais indiferente aos valores sociais, referiu.
Seguiu-se o CDS-PP, pela voz de Luís Santos,

cuja intervenção acabou por ser uma das mais
acutilantes, com um discurso extremamente
crítico, questionando se, 41 anos depois da Revolução, estará a democracia realmente completa
quando há necessidades básicas das populações
por suprir.
Criticou ainda as deficientes acessibilidades
rodoviárias do Concelho, que continuam a condicionar o desenvolvimento económico, entre
muitas outras críticas dirigidas também aos agentes políticos e à necessidade de abandonar as ‘clubites’ partidárias que tantas vezes condicionam a
ação política, para dar mais atenção ao que realmente importa, «defender os interesses de Poiares e dos Poiarenses», referiu.
Já o PSD, pela voz de Pedro Coelho, centrou

a sua intervenção na importância das opções que
terão de ser tomadas face aos diferentes atos
eleitorais que se aproximam, a nível nacional,
sublinhando, em termos locais, a necessidade de
maior investimento e de apoio às instituições e
associações, criticando o que apelidou de ‘emagrecimento’ e contrapondo com o aumento de
receita municipal, em 2014 de cerca de 800 mil
euros, face ao ano anterior. «Queremos que o
aumento das receitas desta Câmara sejam bem
geridas», afirmou.
O último dos partidos a usar da palavra foi o
PS, pela voz de Fernando Marta, apontando baterias a nível nacional para urgente necessidade
de mudar a política levada a cabo pelo atual Governo de coligação. A nível local sublinhou que o

25 de Abril

priu valores de Abril

te aquilo que é diferente, porque os Poiarenses não podem ser duplamente penalizados”

atual Executivo, eleito em 2013, «mudou a forma
de fazer política», conseguindo, através «de uma
política aberta, transparente e responsável, ir ultrapassando todos os dias inúmeras dificuldades,
e lutando para que o povo de Vila Nova de Poiares
tenha melhores condições de vida», lembrando
também, a este propósito que, «mesmo sem
meios e sem condições», já foi possível reduzir
a «enorme dívida herdada» e, pouco a pouco, já
tem conseguido «voltar a ser respeitado pelos
concelhos vizinhos, voltar a ter crédito junto das
instituições bancárias, fornecedores e Governo
central». Fernando Marta terminou afirmando a
sua convicção de que Poiares «está virado para o
futuro, alicerçando a liberdade, desenvolvimento
e a Democracia».

CRISTINA ESTEVES
Representante das Juntas de Freguesia

Findas as intervenções dos partidos, coube a
palavra à representante das Juntas de Freguesia,

a presidente da Junta de Freguesia de PoiaresSanto André, Cristina Esteves, que sublinhou a
importância das Juntas de Freguesia como nível
de poder mais próximo dos cidadãos e, por isso,
mais consciente das suas dificuldades e dos seus
problemas, reclamando por isso um olhar mais
atento das estruturas governativas para com as
Juntas de Freguesia.
O encerramento dos discursos ficou a cargo do
Sr. Presidente da Câmara Municipal. Associando
o conceito de Liberdade à Democracia, lembrou
que esta - a democracia - não se apregoa, praticase, sendo estas comemorações «um exemplo gigante daquilo que deve ser a prática democrática,
o respeito pelas diferenças e pelas minorias e
sobretudo pela liberdade de expressão e de opinião em todo o seu esplendor». Falando do poder
local, democrático e autónomo, como uma das
«grandes conquistas de abril», não deixou de responsabilizar também o próprio Estado pela falta
de capacidade em «exercer convenientemente
o seu papel de fiscalizador» e permitir que municípios como Vila Nova de Poiares se deixassem
«arrastar para níveis de endividamento absolutamente incomportáveis».
Daí que, afirmou, «não pode o mesmo Estado vir, de forma “cega”, ” impossibilitar todo
e qualquer tipo de investimento, quando antes
tudo permitiu, e simultaneamente impor níveis
de redução de dívida que mal deixam espaço para
a aquisição dos bens de consumo que permitam o
regular funcionamento dos serviços municipais».
Exigiu, por isso, ao Governo «medidas diferenciadoras, de forma a tratar de forma diferente
aquilo que é diferente», porque, adiantou, «os
Poiarenses não podem ser duplamente penalizados sendo chamados a pagar mais do que pagam
os outros e simultaneamente serem impedidos de
usufruir de novos investimentos».
O Presidente da Câmara Municipal lembrou
também que «Poiares continua “encravado” sem
qualquer ligação rodoviária eficiente, digna desse
nome», continuando «distante de tudo, porque
os diversos agentes políticos, durante anos adiaram, e continuam a adiar, a criação de uma infraestrutura basilar para o desenvolvimento sustentável de Vila Nova de Poiares – a ligação ao
IP3».
João Miguel Henriques terminou com uma
mensagem de esperança, garantindo que continuará «a fazer um esforço gigantesco para tirar
o nosso Concelho desta situação difícil o mais
rápido possível, criando condições para que as
gerações futuras não venham a pagar pelos erros
dos seus progenitores».
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Tem a palavra:

FERNANDO MARTA
Representante do PS

“O atual Executivo mudou a forma de
fazer política, através de uma política
aberta, transparente e responsável,
conseguindo ultrapassar todos os dias
as inúmeras dificuldades”

PEDRO COELHO
Representante do PSD

“Queremos que o aumento das receitas
desta Câmara sejam bem geridas”

LUÍS FILIPE SANTOS
Representante do CDS/PP

“41 anos depois da Revolução, estará a
democracia realmente completa quando
há necessidades básicas das populações
por suprir?”

VERA FERNANDES
Representante do PCP

“Os direitos dos trabalhadores
continuam a ser ‘atropelados’ por um
Estado cada vez mais indiferente aos
valores sociais”
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25 de Abril | Comemorações

Programa das comemorações recheado de actividades para todos os gostos

25 de Abril: Cultura e Desporto

C

omo é hábito, as comemorações do 25 de Abril em Vila Nova
de Poiares tiveram um programa recheado de actividades, de
âmbito cultural e desportivo.
Assim, e no dia 24, teve lugar um sarau cultural, realizado em parceria com o Agrupamento de Escolas, com a dramatização da peça “O Rei
Lambão” pelo grupo Acompanh’arte, música “A Cantiga é uma arma”,
de José Mário Branco, pelos alunos do 2º Ciclo, “Músicas de Abril”,
Harpa e Flauta por Ana Silva e Maria João Leitão, acompanhadas por
João Torres, Zumba e Ginástica Acrobática, pelos alunos do 9º B e
12ºA, e por fim, a actuação do Coro Polifónico Municipal de Tábua.
No dia 25 teve lugar a tradicional Corrida pela Liberdade, actividade
que foi antecedida pelo Tributo a Zeca Afonso, por João Torres.
Refira-se que no âmbito da comemoração do mês da prevenção nos
maus-tratos na infância, a CPCJ de Vila Nova de Poiares criou um laço
gigante com velas, no Jardim Santo André, com o intuito de assinalar
a data e consciencializar todos os poiarenses para esta problemática.

Poiares assinala “Dia Mundial da
Consciencialização do Autismo”

O

Município de Vila Nova de Poiares
associou-se às comemorações do Dia
Mundial da Consciencialização do Autismo, em parceria com a Associação Vencer Autismo e a Federação Portuguesa de Autismo, contribuindo assim para uma crescente sensibilização
da população para a problemática do Autismo que
afeta cada vez a mais as crianças de hoje.
A iniciativa surgiu a convite da “Associação
Vencer Autismo” e da Federação Portuguesa de
Autismo, e foi assinalada em Vila Nova de Poiares
iluminando em tons de azul, durante a noite, o
edifício dos Paços do Concelho, o Monumento
ao Cristo e também a imagem de Santo André,
no jardim do centro da Vila.
Sensível às implicações deste tipo de doença, o
Município de Vila Nova de Poiares fez questão de
se associar a este movimento, dando visibilidade
à problemática e também procurando sensibilizar
a opinião pública para o autismo e os seus efeitos sobre os indivíduos, famílias e sociedade, de
forma a que com o empenho e esforço de todos
seja possível reduzir os efeitos negativos da condição autista e proporcionar condições de vida
com maior liberdade e autonomia.
A iluminação de edifícios em azul surge através
do movimento “Light It Up Blue/Iluminar de
Azul”, presente em todo o mundo e que consiste
em iluminar edifícios, monumentos e casas ou
em colocar uma vela ou um balão azul em cada
janela, como forma de chamar a atenção para o

NATUREZA Prova conduz os participantes por recantos do concelho de grande beleza natural

autismo, sendo que o ano passado foram iluminados 30 monumentos por todo o país.
Perturbações do espectro do autismo são
diagnosticadas 1 em cada 88 crianças, afetando
cinco vezes mais rapazes que as raparigas, o que
levou o Centro para Controlo e Prevenção de

Doenças a tratar o autismo como uma questão de
saúde pública nacional.
Refira-se que o autismo é um transtorno neurobiológico complexo que inibe a capacidade de
uma pessoa comunicar e desenvolver relações sociais, e é muitas vezes acompanhado de desafios

comportamentais. Os primeiros sinais da perturbação são detectados, geralmente, por volta dos
18 meses de idade. Ainda sem cura, é possível, no
entanto, desenvolver numa criança autista competências através de uma estimulação precoce e
intensiva.
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“Seminário Violência Doméstica e de Género: Conhecer, Debater e Intervir”

Combate à ‘Violência Doméstica e
de Género’ esteve em destaque

A

o longo de todo o dia, o CCP – Centro Cultural de Poiares foi palco do
Seminário “Violência Doméstica e de
Género: Conhecer, Debater e Intervir”, organizado pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de V.N.Poiares, que contou com
a participação de profissionais de renome ligados a esta área de intervenção e onde as várias
abordagens desta realidade foram colocadas em
evidência, alertando para uma das realidades mais
problemáticas da sociedade atual.
A importância e a pertinência da discussão
do tema trouxe a Vila Nova de Poiares personalidades de grande relevo, como a Dra. Fátima
Abrantes Duarte, Presidente da Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género, o Dr. José
Carlos Codeço, Procurador da República da Comarca de Coimbra e a Dra. Fátima Duarte, em
representação do Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco, Dr. Armando Leandro que, apesar de não
poder estar presente por motivos de doença, fez
questão de se fazer representar e transmitir uma
mensagem de apoio e de grande incentivo à iniciativa desenvolvida pela CPCJ de Poiares.
No Seminário, que contou também com a presença do Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, da Presidente da Assembleia
Municipal, Lara Henriques de Oliveira e do
Presidente da CPCJ e Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Artur Santos, foi possível conhecer
e debater temas como: “Vítimas da violência
doméstica: desafios entre os políticos e as práticas”; “Violência: Um problema de saúde pública”;
“Prevenção de violência de género nas escolas:
o modelo pedagógico da UMAR”; “O impacto
da violência doméstica no desenvolvimento da
criança”, entre outros, com vários profissionais,
psicólogos, médicos, técnicos de serviço social
vindos de vários pontos do país, confirmando a
relevância desta jornada.
Para o Município, um dos objetivos principais
deste seminário foi conseguir dotar os participantes de conhecimentos e de competências de
intervenção em diversas vertentes, temas e níveis
de atuação relacionados com a temática, bem
como promover momentos de reflexão para intervenção na área da prevenção e combate à violência doméstica e de género.
«É fundamental debater profundamente estas
matérias, de forma a desconstruir e contrariar
conceções e comportamentos estereotipados

ALERTA Seminário sobre “Violência Doméstica e de Género” reuniu leque alargado de especialistas de reconhecida qualidade na matéria

assentes na ordem social de género e em visões
sexistas da realidade», defendeu João Miguel
Henriques, Presidente da Câmara Municipal.
Esta ideia vem corroborar e reforçar os princípios que nortearam a realização do seminário,
nomeadamente a necessidade de uma maior
intervenção não só a nível de políticas sociais,
como de políticas educativas, promovendo um
adequado enquadramento das questões de género, tanto na educação pré-escolar, como nos anos
da escolaridade formal, abrangendo um período
etário alargado, da infância à adolescência, e
concentrando o foco de análise e de reflexão no
papel fundamental desempenhado pelos/as educadores/as de infância e pelos docentes dos diferentes níveis de ensino.
A importância destes vetores foi bem vincada
ao longo de todo o seminário que, por isso, também funcionou como formação acreditada para
docentes.
2ª Parte do Seminário – dia 27 de Maio
Este Seminário contará ainda com um segundo
dia de organização, que acontecerá no próximo
dia 27 de Maio, a partir das 14h, igualmente no

CCP-Centro Cultural de Poiares. Este segundo
dia será mais vocacionado para docentes, formadores e educadores, estando em destaque a discussão e apresentação de novos manuais para a
igualdade de género.
Alunos envolveram-se na
organização do Seminário
Outro dos destaques deste evento foi a importante parceria desenvolvida com o Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares na preparação
e organização logística deste Seminário, desde o
apoio na receção e secretariado, até à própria dinamização do evento, com a realização de uma
peça de teatro inicial, interpretando algumas
cenas de comportamentos típicos relacionados
com a temática da violência doméstica. Destaque
ainda para a participação dos alunos e docentes
dos cursos profissionais de restauração, nas vertentes de cozinha, pastelaria e serviço de mesa,
que foram responsáveis por todo o serviço de
catering do evento, não só para os tradicionais
coffee-break, como na confeção e serviço do almoço servido aos conferencistas e participantes.
O Presidente da Câmara Municipal fez questão

de sublinhar a dedicação e os níveis de profissionalismo demonstrados pelos alunos, considerando que «nenhuma empresa que pudéssemos contratar seria capaz de prestar um serviço de tanta
qualidade».
A par do Agrupamento de Escolas houve ainda
um conjunto alargado de parceiros envolvidos
nesta iniciativa, com especial destaque para a envolvência da Professora Doutora Cristina Vieira,
uma referência nesta matéria e que, para além
de oradora, foi também coordenadora do Seminário, resultando numa grande mais-valia para o
êxito dos trabalhos.
O Evento contou ainda com a parceria e apoio
da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género, a Fundação para Ciência e Tecnologia,
do GRUPOEDE – Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais, da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra, do Instituto de
Apoio à Criança, da UMAR-União de Mulheres
Alternativa e Resposta, da Associação Portuguesa
de Estudos sobre as Mulheres, do Centro de Formação Minerva, da Areal editores, entre muitos
outros.
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Iniciativa contou com formadora da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens

Poiares organiza acção de
formação sobre maus-tratos infantis

O

auditório do CCP-Centro Cultural
de Poiares foi o local escolhido para a
Acção de Formação que contou com a
presença de mais de 150 participantes, oriundos
dos mais variados pontos do país (continente e
ilhas).
A formadora Fátima Duarte, da Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em
risco esteve em Vila Nova de Poiares, a convite
da CPCJ local para uma Ação de Formação sobre Maus-tratos infantis, numa iniciativa onde estiveram também a Presidente da Assembleia Municipal, Lara Henriques de Oliveira, o Presidente
da CPCJ e Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, Artur Santos, a par da
Diretora do Agrupamento de Escolas, Eduarda
Carvalho, e do Comandante dos Bombeiros
Voluntários, Luís Sousa.
Na sessão de abertura o Presidente da CPCJ,
que fez questão de agradecer a presença de todos, sublinhou a importância da acção concertada e articulada de todos os organismos numa
intervenção integrada de forma a salvaguardar o
superior interesse da criança, bem como o papel
preponderante das CPCJ’s nesta matéria, já que
como o próprio sublinhou, “intervir pelas crianças é preparar o futuro”.
Para a representante da Comissão Nacional de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Fátima

PREVENÇÃO Uma acção concertada e articulada entre todos os organismos são fundamentais para a a salvaguarda do superior interesse da criança

Duarte, “não se pode ‘dourar’ a realidade, há que
mostrá-la como ela realmente é”, afirmou, apostando numa “estratégia ‘de choque’ para sensibilizar todos os participantes, sublinhando que
“para criar uma criança é preciso ‘uma aldeia’,
mas para a proteger é precisa a intervenção de
toda a comunidade”.
A formadora falava para uma plateia de mais
de 150 participantes, com o objetivo de for-

necer competências nestas matérias, mas principalmente, “para desenvolver um olhar crítico,
reflexivo e treinado sobre indicadores, marcas e
sinais de maus tratos a crianças e a jovens”, de
forma a que consigam “perceber as suas causas
eventuais e reais”.
Esta ação de formação teve ainda como objetivo reflectir sobre procedimentos de protecção
face à identificação de situações, de maus tratos

a crianças e jovens, dirigindo-se principalmente a
elementos das CPCJ, Polícias, Professores, Médicos, Enfermeiros, IPSS’s e ONG, mas também a
todos os interessados que desenvolvam actividade
nas temáticas abordadas.
Refira-se ainda que esta ação não é um acto
isolado, na medida em que foi complementada
com uma segunda sessão, em formato workshop,
que decorreu já no mês de Maio.

Foram várias as iniciativas que envolveram e alertaram a comunidade para esta problemática

Poiares celebrou mês da prevenção dos maus-tratos infantis

A

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
em parceria com a Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens (CPCJ) e a restante Rede
Local de Acção Social, levaram a efeito neste mês,
assinalado como o da “Prevenção dos Maus-Tratos nas Crianças”, uma série de actividades que
tiveram como objetivo alertar e envolver a comunidade na discussão em torno desta problemática.
O arranque teve lugar com a acção de formação “maus tratos em crianças – avaliação e diagnóstico: instrumentos de avaliação do risco e
do perigo”, com a participação da formadora da
Comissão Nacional de Protecção de Crianças e
Jovens em Risco, Dra. Fátima Duarte, uma das
vozes mais experientes da área.
Ao longo de todo o mês, no Centro Cultural
de Poiares (CCP) , foi construído um laço azul
gigante “Laços e Entrelaços da Protecção”, onde

todos puderam deixar o seu contributo, sob a
forma de um “laço”. O mesmo espaço foi também palco da exposição de trabalhos “Proteger as
Crianças”, desenvolvido pelos alunos das escolas
do Concelho.
Paralelamente, teve ainda lugar a acção “Entrevistas de Rua”, onde duas alunas do 12º ano da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, no âmbito da
disciplina de Psicologia, auscultaram a comunidade poiarense, através de uma entrevista a uma
amostra aleatória de 50 indivíduos.
O objectivo desta iniciativa prende-se com a
necessidade de obter informação relativa à percepção da noção de maus tratos em crianças e jovens na sociedade local. Após a análise, os dados
recolhidos e as suas conclusões serão compiladas
num trabalho escrito que será posteriormente
apresentado pelas alunas em congresso.

ACÇÃO DE RUA Alunas do Agrupamento de Escolas aferiram o conhecimento sobre a problemática

Protecção Civil
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Reunião da Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares

Aprovado o POM para 2015

A

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de
Poiares aprovou o Plano Operacional
Municipal para 2015, no âmbito do PMDFCI
(Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios) que consiste na implementação de
medidas preventivas, que visam diminuir o risco
de incêndio, o número de ocorrências e as áreas
percorridas por incêndios.
Sobre o Plano Operacional Municipal, o responsável máximo pela Proteção Civil no concelho e presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, que presidiu a esta Comissão
Municipal, adiantou que se trata de um plano
«onde estão definidas as estratégias operacionais
que servirão de base à atuação de todo o dispositivo, uma perspetiva integrada e de articulação
permanente entre os vários agentes, para assim
obter a maior eficácia possível em matéria de Defesa da Floresta Contra Incêndios».

POM 2015 Documento foi aprovado em reunião da CMDFCI

O Comandante Operacional Municipal, Luís
Sousa, deu conta do dispositivo operacional de
defesa da floresta contra incêndios, constituído
por 4 equipas que serão organizadas em quatro

setores territoriais.
O POM prevê ainda o reforço das ações de
vigilância e de manutenção da rede viária, a par
da identificação de um ponto de água (na Serra

do Carvalho) para o acesso aos meios aéreos; No
apoio à decisão ao combate a incêndios foi adicionada a silvicultura preventiva recentemente executada, nomeadamente em 2014 e 2015 e atualizada toda a cartografia temática para a atuação
das equipas de 1.ª intervenção.
Para o Presidente da Câmara Municipal, as
vertentes da prevenção e da vigilância são as mais
importantes nesta matéria, uma vez que «floresta
vigiada é floresta protegida», reforçando a ideia
de que se trata de um trabalho que envolve toda a
comunidade, porque «a defesa da floresta começa
e acaba em cada um de nós», concluiu.
As preocupações do responsável máximo da
Proteção Civil no concelho, foram corroboradas
por todas as outras entidades que integram a Comissão, nomeadamente representantes do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta,
da GNR, dos Bombeiros Voluntários e das Juntas
de Freguesia.

Concelho acolheu o primeiro de uma série de treinos operacionais

Protecção Civil Distrital prepara
época de incêndios em Poiares

V

ila Nova de Poiares foi o palco escolhido para o primeiro de uma série de
treinos operacionais que o Comando
Distrital de Coimbra da ANPC levou a efeito
durante os meses de Março, Abril e Maio, com
o intuito de preparar os ‘soldados da paz’ para a
chamada ‘época de incêndios florestais’ que se
aproxima.
Com quase 200 participantes, e ao longo de
dois dias, esta acção decorreu sob o tema “Treino
Operacional de 1º COS – Comandante das Operações de Socorro”, reunindo sobretudo bombeiros, mas também elementos dos GIPS (Grupo
de Intervenção, Protecção e Socorro) da GNR.
A primeira parte do treino operacional teve lugar no CCP (Centro Cultural de Poiares), onde
decorreram algumas palestras, prosseguindo no
Centro Municipal de Protecção Civil / Quartel
dos Bombeiros Voluntários de Poiares, local onde
a prática assumiu papel de destaque.
Refira-se que no “teatro de operações”, o
comando vai evoluindo de forma hierárquica,
pelo que se torna importante treinar e formar
os intervenientes de forma a aumentar a preparações dos operacionais. Assim, esta actividade

TREINO Preparação para época de incêndios florestais teve início em Vila Nova de Poiares

veio não só treinar, mas sobretudo consolidar,
uniformizar e partilhar os correctos procedimentos, com o objectivo de promover maior eficácia
e eficiência na articulação entre as diferentes forças que actuam no terreno em matéria de combate aos incêndios florestais.
Para o CODIS Luís Tavares, “acções como esta

são de vital importância para alcançar uma maior
eficácia e eficiência”, sendo que esse objectivo só
será alcançado “com esta visão de unidade”.
Já o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, presente no arranque dos trabalhos, afirmou que “estas actividades tornam os
bombeiros mais fortes, e sobretudo mais capazes,

aperfeiçoando os conhecimentos dos ‘soldados da
paz’, ao mesmo tempo que promovem a unidade
entre todos os agentes de protecção civil”.
João Miguel Henriques, que também foi ‘soldado da paz’ durante duas décadas, ressalvou a
grande ligação que Vila Nova de Poiares tem com
os Bombeiros, reforçando “o grande sentido de
responsabilidade que o Presidente da Câmara
Municipal tem de ter em áreas tão sensíveis como
a protecção civil, sobretudo porque, para além da
defesa dos bens, falamos na salvaguarda do valor
inestimável da vida humana”.
Esta primeira acção, que contou com o apoio
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares e da Câmara Municipal, teve sequência no
Concelho de Miranda do Corvo, com as “Jornadas de Condução Defensiva em Veículos de
Emergência”, prosseguindo para Soure, com
treino em “Condução fora de estrada de veículos
de combate a incêndios florestais”, para Penela,
com o “Treino de Equipas de Posto de Comando
Operacional para Comandantes e Elementos de
Comando”, culminando em Oliveira do Hospital,
no “Treino Operacional para utilização de máquinas de rasto”.
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Apresentação do livro
de J.L. Pio Abreu, “O
Bailado da Alma”

N

o âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Saúde, foi apresentado em
Poiares o livro «O Bailado da Alma» de autoria de José Luís Pio Abreu, psiquiatra do
Hospital da Universidade de Coimbra e
professor associado da Faculdade de Medicina.
Ao longo dos 30 anos da sua atividade
profissional, Pio Abreu tem desenvolvido
e orientado investigação ligada a diversos
temas do âmbito da Psiquiatria, com várias
dezenas de artigos publicados em revistas
científicas.
Na apresentação, que decorreu no CCP
estiveram presentes, a par do autor, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Artur Santos e Isabel Fazenda, diretora da
Unidade de Saúde Familiar de Vila Nova de
Poiares.

Educação | Cultura

CBEISA será a entidade responsável por dinamizar actividades

Município promove
parceria para criar ATL’s
em Centros Educativos
Alunos do 1º Ciclo dos Centros Educativos de Arrifana e São Miguel serão os abrangidos pelo protocolo
agora assinado entre Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, Juntas de Freguesia e o CBEISA.

“Eu Curto a Cortiça”

E

stá em curso a campanha “Eu Curto a
Cortiça”, promovida pelo Município com
o objetivo de recolher rolhas de cortiça que
serão, depois, utilizadas pelos alunos dos
Centros Educativos do Município para a
elaboração de trabalhos manuais que irão
ornamentar e tornar mais acolhedores os
espaços escolares.
As rolhas de cortiça podem ser depositadas nos contentores disponíveis para
o efeito na Câmara Municipal, Juntas de
Freguesia, Escolas, Instituições, Centros de
Convívio e Restaurantes.
Ainda no âmbito desta campanha, foi
promovida uma sessão de esclarecimento,
que contou com a participação da Quercus.

PROTOCOLO Assinatura dos documentos teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho

O

Município de Vila Nova de Poiares estabeleceu um Protocolo de Parceria
com o Agrupamento de Escolas, as
Juntas de Freguesia de Arrifana e São Miguel, e o
CBEISA – Centro de Bem Estar Infantil de Santo
André, tendo em vista a dinamização de actividades de tempos livres nos Centros Educativos
existentes naquelas freguesias.
Esta iniciativa vem dar resposta às conclusões
do Conselho Municipal de Educação, onde foram
detectadas necessidades de promover e desenvolver respostas diferenciadas de apoio à família,
tendo em conta as realidades e especificidades

da comunidade educativa local, nomeadamente
depois do horário normal de funcionamento dos
Centros Educativos.
Assim, surge esta Parceria, dirigida aos alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico de Arrifana e São
Miguel de Poiares.
Refira-se que para o Executivo liderado por
João Miguel Henriques, “o desenvolvimento destas actividades de tempos livres nos Centros Educativos é determinante para uma relação de proximidade entre escola e comunidade, ao mesmo
tempo que potencia a fixação dos alunos nas respectivas escolas da sua freguesia de residência”.

Acresce ainda o facto de considerar importante
potenciar uma maior rentabilização dos espaços
existentes, os quais foram alvo de avultados investimentos por parte da Câmara Municipal.
Das várias entidades contactadas, o CBEISA –
Centro de Bem Estar Infantil de Santo André foi
desde a primeira hora a que manifestou disponibilidade para dinamizar as actividades de tempos
livres, as quais decorrerão entre as 15h30 e as
19h00, tendo a Câmara Municipal assegurado o
acesso universal, promovendo equidade social, e
respondendo às várias necessidades de resposta
de âmbito social.
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Iniciativa foi realizada em parceria com o Agrupamento de Escolas

Feira do Livro 2015 foi um sucesso

D

urante uma semana, a Feira do Livro
2015, assumiu-se como uma manifestação cultural de referência, promovendo o livro e o gosto pela leitura não só na
comunidade em geral, mas, sobretudo junto da
comunidade educativa.
Para a Presidente do Agrupamento de Escolas
do Concelho, Eduarda Carvalho, que falou na
sessão de apresentação perante a plateia de algumas dezenas de alunos, “a leitura é indispensável”
para a formação dos mais jovens, enfatizando a
importância que tem na construção do conhecimento.
Esta ideia foi também partilhada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, docente de profissão, para quem os livros
têm o condão “de nos tornar mais capazes e de
nos dotar de maiores e melhores competências,
preparando-nos em termos de aptidão para os
desafios futuros”.
João Miguel Henriques, acompanhado do
Vice-Presidente Artur Santos - com o Pelouro da
Educação e Cultura -, aproveitou ainda a oportunidade para “agradecer, em nome do Município,
ao Agrupamento de Escolas pela disponibilidade
constante de, em parceria com a Autarquia, promover este género de actividades, a exemplo do

FEIRA DO LIVRO Durante uma semana actividade assumiu-se como uma manifestação cultural de referência, promovendo o livro e o gosto pela leitura

que vai acontecendo durante todo o ano com
outras Associações e Instituições. Só com esta envolvência por parte da sociedade civil é que se
torna possível criar a já inquestionável dinâmica
que actualmente se vive em Vila Nova de Poiares”, referiu.

Do vasto programa da Feira do Livro, constaram a apresentação de diversas obras literárias,
momentos de ‘Hora do Conto’ e ‘Contador de
Histórias’, sendo de realçar os encontros com
autores, dos quais se destaca a presença de Rui
Miguel Fragas, pseudónimo do autor poiarense

Rui Feteira, que apresentou o seu mais recente
livro de poesia, ‘O Nome das Árvores’ (ver texto
abaixo). Esta sessão culminou com o ‘contador de
histórias’, José Craveiro, tendo, no dia seguinte,
decorrido a ‘hora do conto’, dedicada à leitura
infantil, com a presença da Editora Bruaa.

Presença do escritor poiarense foi um dos pontos altos da Feira do Livro 2015

Rui Miguel Fragas apresentou a
sua obra ‘O Nome das Árvores’

A

Feira do Livro 2015 de Vila Nova de
Poiares encerrou com ‘chave de ouro’
o seu vasto programa. De entre as diversas actividades agendadas, destaque para Rui
Miguel Fragas (pseudónimo de Rui Feteira),
convidado a apresentar a sua obra de poesia “O
Nome das Árvores”. Um livro que apesar de
não ter uma referência explícita a Vila Nova de
Poiares tem, nas suas palavras, a influência do
Concelho que o viu crescer enquanto homem e
escritor. Aliás, o seu pseudónimo é também uma
homenagem às suas raízes.
Durante a sua infância a floresta esteve sempre presente: “era na Fraga e no Espadanal que
brincava com os meus irmãos, sempre rodeados
pelas árvores, pela água… pela natureza”, referiu
Rui Miguel Fragas, para quem falar em público
sempre foi um dilema, pelo que a escrita surgiu
naturalmente. “Comecei a escrever porque ape-

sar de detestar falar, sempre senti uma paixão pelas palavras”, afirmou.
O autor não escondeu a sua emoção quando alguns dos presentes na sessão declamaram alguns
dos seus poemas: “foi como ouvir pela primeira
vez aquilo que escrevi”, referiu.
Rui Miguel Fragas aproveitou a oportunidade
para deixar uma palavra de agradecimento ao
Executivo Municipal liderado por João Miguel
Henriques, afirmando sentir “uma grande honra
por estar aqui, nesta maravilhosa sala do Centro
Cultural de Poiares”, e por saber que “este Município tem o cuidado de olhar para os poiarenses
que trabalham fora do concelho, reconhecendo
o seu mérito e o seu trabalho. E são muitos, em
várias áreas, no cinema, no teatro, na música, no
jornalismo...”, indicou.
Esta apresentação encerrou com um momento
de contadores de histórias, onde os poiarenses

RUI MIGUEL FRAGAS Autor poiarense apresentou a sua obra na terra que o viu nascer

mais ‘pequenos’ mostraram os seus dotes, culminando na presença de José Craveiro, que
presenteou a plateia com a sua expressividade e

capacidade de contar histórias, transportando-os
para o cenário onde decorria a acção e captando
a atenção de todos.
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Grupo Folclórico e Etnográfico do Município apresentou recriações de tempos passados

Sarau Cultural promoveu tradições
do Concelho
Iniciativa que decorreu no auditório do CCP levou todos os presentes
a recuarem no tempo, revivendo a maneira como as actividades de
lazer e recreio se realizavam no passado, numa perspectiva da defesa
e promoção do património cultural de Vila Nova de Poiares.

O

auditório do Centro Cultural de Poiares (CCP) foi o palco escolhido para
a realização do Sarau Cultural, promovido pelo Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares, e onde o grande
objectivo passava pelo reavivar da memória
acerca das artes, saberes e formas de convívio de
tempos passados.
A iniciativa contou com dois momentos distintos. A primeira parte foi dedicada ao teatro,

com o Grupo de Teatro do Centro Cultural, Desportivo e Social de São Frutuoso a levar à cena a
peça “As Pragas do Capitão”, de Eduardo Batista
Denis.
Já o segundo momento, foi dedicado às lendas
e tradições. Para além do folclore que evoca a
etnografia de Vila Nova de Poiares, o Grupo Folclórico recriou ainda as pulhas, danças, mezinhas
e o baile antigo, momentos que fizeram os as
delícias dos espectadores, e que levaram o públi-

TRADIÇÕES Património Cultural de Poiares revisitado em Sarau Cultural

co mais sénior a recuar no tempo, relembrando
os seus tempos de mocidade.
Refira-se ainda que o Grupo Folclórico e Etnográfico do Município de Vila Nova de Poiares vai
realizar no mês de Junho a II Recriação do Mercado Antigo, iniciativa que servirá para celebrar o
seu 21º aniversário de vida sob o lema da defesa

das artes e tradições do Concelho. Esta iniciativa
que se revelou um verdadeiro sucesso em 2014,
contará com a presença de diversas associações
e instituições poiarenses, e que, trajados a rigor,
darão corpo a uma importante actividade que
promove a preservação do património cultural
de Poiares.

Iniciativa integrada nas comemorações do Dia Mundial do Livro

‘Hora do Conto’ encantou os
poiarenses mais pequenos
Município assinalou Dia Mundial do Livro com um conjunto de actividades desenvolvidas em parceria com a Associação ICreate e
o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares

O

Município de Vila Nova de Poiares
assinalou o Dia Mundial do Livro junto
dos poiarenses mais pequenos, com a
actividade “A Hora do Conto”, em parceria com a
Associação ICreate e o Agrupamento de Escolas.
Assim, durante todo o dia, a “Avó Perpétua”, uma
personagem criada por elementos da Associação
ICreate contou as suas “histórias”, para gáudio da
‘pequenada’ se deliciou com as ‘travessuras’ da
protagonista.
Esta actividade, destinada aos alunos do PréEscolar e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, decorreu na Sala de
Leitura Infantil da Biblioteca Municipal no CCP –
Centro Cultural de Poiares, onde estiveram presentes os alunos do Centro Educativo de Santo
André, e, mais tarde, nos Centros Educativos de
Arrifana e São Miguel.

Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, este tipo de actividades são
de uma vital importância para o futuro do Município a que preside, representado um enorme
investimento na educação e formação daqueles
que serão os “homens” de amanhã.
Aliás, a educação está no topo das prioridades
políticas preconizadas por este Executivo, que,
em parceria com as mais diversas instituições e
associações, tem vindo a promover um conjunto
de acções tendo como destinatários a comunidade educativa de Vila Nova de Poiares. Porque,
como refere João Miguel Henriques, “ao dotar
os poiarenses mais jovens de mais e melhores
competências, estamos a prepará-los, a dar-lhes
competências e ‘ferramentas’ fundamentais para
enfrentarem os desafios com que se depararão no
futuro”.

DIA MUNDIAL DO LIVRO Para assinalar a data Município e parceiros promoveram ‘Hora do Conto’
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“Semana do Empreendedorismo” acolheu diversas iniciativas e atividades

Empreendedorismo
esteve em destaque

EMPREENDEDORISMO Durante uma semana diversas inciativas promoveram espírito empreendedor junto da comunidade poiarense

A

o longo de uma semana, o Município de
Vila Nova de Poiares desenvolveu um
conjunto de inciativas com o objetivo
de fomentar e promover o espírito empreendedor na comunidade, em parceria com a CIMRegião de Coimbra, o Agrupamento de Escolas
e a Associação Empresarial de Poiares (AEDP),
entre outros parceiros locais.
O evento abriu com o Concurso Municipal de
Ideias de Negócio 2015, onde os principais protagonistas foram os alunos dos cursos técnicoprofissionais do Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Poiares, apresentando várias ideias com
grande potencial de negócio, demonstrando não
só capacidade de inovação, como um verdadeiro
espírito empreendedor, dando corpo e estrutura
às suas ideias, transformando-as em produtos/
serviços prontos a serem inseridos no mercado.
Das várias ideias a concurso, avaliadas por
um júri que integrava elementos de vários quadrantes empresariais, o grande vencedor foi o
projeto “Caçoilinhos de Chanfana”, que consistia
na produção de uma ‘empada de chanfana’, em
forma de um pequeno caçoilo, evocando a confeção original do ex-líbris da gastronomia poiarense, que habitualmente é servida em caçoilos
de barro preto, que também são um dos produtos
de artesanato mais característicos do concelho.

Desafio da Criatividade e Inovação
Em parceria com a CIM-Região de Coimbra,
decorreu também o Desafio da Criatividade e
Inovação, onde o público em geral (com especial
incidência na população inscrita no Centro de
Emprego e Formação Profissional e os alunos do
ensino profissional da área de turismo) pôde dar
largas ao seu espírito de inovação e empreendedorismo, resultando num conjunto de 45 ideias
que, com a ajuda de três “mentores”, deram depois lugar a 7 projetos finais avaliados pelo júri
do evento.
O Desafio da Criatividade e Inovação decorreu
ao longo de 7horas terminando com a atribuição
de prémios simbólicos, oferecidos pela ‘Xibita
Souvenirs’ (empresa familiar também ela constituída no âmbito do apoio ao empreendedorismo
promovido pelo Município).
A Semana do Empreendorismo terminou com
a realização do debate “À Conversa com Empreendedores”, que se revelou extremamente
enriquecedor, proporcionando aos presentes
trocarem impressões e experiências com alguns
reputados nomes do setor, nomeadamente Pedro
Maranha, docente do ISCAC (Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Coimbra)
e também Francisco Banha, ex-presidente da
FNABA (Federação Nacional de Associações de

Business Angels) e CEO das empresas GesBanha,
GesVenture e GesEntrepreneur, entre outras
ligadas ao setor de Business Angels e gestão de
Capital de Risco.
Ao longo de toda a semana foram promovidos
diversos workshop’s, conferências e exposições
relacionados com o tema do empreendedorismo,
numa clara aposta do Município nesta matéria,
envolvendo toda a comunidade e despertando
as atenções para a crescente necessidade de
aquisição de competências e ferramentas competitivas por parte de quem quer iniciar o seu
próprio negócio.
Esta realidade tem vindo a ser crescentemente
encarada como uma oportunidade, não só para
constituição de fontes adicionais de rendimento,
como também para ultrapassar e vencer as situações de desemprego geradas num mercado de
trabalho cada vez mais competitivo e exigente.
Refira-se ainda que o Município tem em funcionamento o Gabinete Municipal de Apoio ao
Empreendedor, que em articulação com a Associação Empresarial de Poiares (AEDP), disponibiliza um conjunto de importantes apoios a
diversos níveis, não só à criação de novas ideias
de negócio, como também na elaboração e apresentação de candidaturas ao novo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020.
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Sítio oficial do
Município remodelado

N

o âmbito da modernização administrativa a página de entrada do site oficial
do Município foi remodelada e tem agora
um novo ‘layout’, mais intuitivo, apelativo e,
principalmente mais funcional, com acessos rápidos às várias áreas do site.
Visite em:
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt

Boletim Municipal já
online para download

N

o seguimento da estratégia de comunicação do Município de Vila Nova de
Poiares, a Câmara Municipal decidiu colocar à disposição de todos a possibilidade de
aceder ao Boletim Municipal em formato
digital.
Assim, basta aceder à página do município e comodamente descarregar o número
que pretende ler ou reler.
Visite em:
h t t p : // c m - v i l a n o v a d e p o i a r e s .
pt/?mostra=b_municipal

24

Nº 6 - Ano II - II Série
14 de Maio de 2015

POIARES TRAIL 2015
rumo à elite nacional

A

Sessão de Apresentação e Conferência de Imprensa teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, onde, para
além dos representantes do Município de
Vila Nova de Poiares, marcaram presença
os vários parceiros institucionais e empresariais do Poiares Trail, a par do presidente
da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, David Soares, do padrinho da prova,
Arsénio Jorge Martins, bem como vários
atletas e elementos da organização, com
especial destaque para o Presidente da
ARSM, José Guilherme Feteira e do diretor
técnico da Prova, Marco Rodrigues.
O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, fez questão de estar
presente sublinhando «a importância e o
relevo que esta prova tem para Vila Nova
de Poiares, não só pela envolvente desportiva, mas sobretudo pela capacidade
de atração de atletas e participantes, contribuindo pcos que, eles próprios, já são
uma referência».
Refira-se que a prova decorre já neste domingo (24 de Maio), contando já com mais
de 700 inscritos, comprovando o êxito que
a iniciativa está a ter, não só junto da comunidade, como no próprio meio desportivo.

22º aniversário do
Gimnodesportivo

M

arço foi o mês que assinalou o 22º
aniversário do Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Nova de Poiares, pelo que
o Município decidiiu preparar um programa
para celebrar a data.
Partidas de basquetebol, futebol, ténis,
badminton, hóquei em patins e patinagem
artística foram algumas das actividades
desportivas realizadas.
Paralelamente, decorreram também
“open day’s”, onde o acesso ao pavilhão
foi feito de forma gratuita, promovendo a
prática desportiva.

Desporto

Futebol Feminino da ADP organizou Torneio Quadrangular em Poiares

Carla Couto apadrinhou II
Torneio de Futebol
O

Executivo Municipal de Vila Nova de Poiares associou o desporto às
comemorações de mais um aniversário do Dia da Liberdade, fazendo
questão de integrar no seu programa o IITorneio de Futebol Feminino, modalidade também ela representativa dos valores e conquistas deAbril, numa organização da secção de futebol feminino daADP -Associação Desportiva de Poiares.
A atleta Carla Couto, um dos nomes mais conhecidos da modalidade e distinguida com o título de‘Atleta do Século’ pela Federação Portuguesa de Futebol,
foi a personalidade convidada para apadrinhar o evento, tendo o Executivo assinalado o momento com a entrega de uma homenagem simbólica à desportista.
Em termos desportivos, a equipa “Viseu 2001” conquistou o primeiro
lugar, mas no final o grande vencedor foi o ‘fair-play’ e o futebol feminino, com as equipas a demonstrarem grande qualidade técnica e táctica.
Refira-se ainda que a modalidade tem tido um enorme sucesso, com resultados desportivos extraordinários, contando já com quatro internacionalizações e a criação de uma equipa de Benjamins, numa clara aposta nos
escalões de formação.

HOMENAGEM Contributo de Carla Couto para o desporto foi reconhecido

2º LUGAR Associação Desportiva de Poiares

1º LUGAR Viseu 2001

4º LUGAR Lordemão Futebol Clube

3º LUGAR Seia Futebol Clube

Juntos zumbámos por uma causa: Maria!

O

Município de Vila Nova de Poiares associou-se ao evento
solidário de zumba que teve como objetivo ajudar Maria, uma
criança com vinte meses e que sofre de leucemia linfoblástica aguda.
A solidariedade e a vontade de ajudar vieram ao de cima e transformaram o evento num enorme sucesso, juntandoem torno desta
causa vários instrutores de zumba, representantes de marcas e centenas de pessoas que quiseram estar presentes.
No final a receita reverteu para a família da Maria e para associação Acreditar de Coimbra, que presta apoio às famílias das crianças internadas nos hospitais do distrito.

axcraveirofotografia.pt.vu

ZUMBA SOLIDÁRIO juntou mais de 500 pessoas no Pavilhão Gimnodesportivo
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Município associou-se às comemorações dos 75 anos da Associação Desportiva de Poiares

ADP celebrou ‘Bodas de Diamante’
com entrega de prémios

O

Município de Vila Nova de Poiares associou-se às Comemorações das Bodas
de Diamante da Associação Desportiva
de Poiares (ADP), que assinalou a data com um
jantar comemorativo e entrega de prémios.
As comemorações juntaram sócios, amigos,
ex-atletas, equipas dos vários escalões, enchendo
por completo o Pavilhão Eduardo Campos, em
Santa Maria (Arrifana), numa verdadeira homenagem à provecta idade da Associação, que continua a mostrar grande pujança, numa afirmação
de vitalidade e dinamismo.
Além do Município, representado pelo seu
Presidente da Câmara, João Miguel Henriques,
também marcaram presença representantes da
Federação Portuguesa de Futebol, da Associação
de Futebol de Coimbra e ainda do Conselho de
Arbitragem, numa clara demonstração do prestígio que a ADP tem conseguido granjear ao longo
destes 75 anos de existência, nas várias competições por onde tem passado.
Para o Presidente da Câmara Municipal, “a
reunião de tantos sócios, atletas, simpatizantes
e amigos da ADP é o maior testemunho de vitalidade que a Associação pode ter, reunindo à
sua volta atletas de hoje e de outros tempos, com
tantas histórias para contar, que são o verdadeiro
exemplo de como se constrói um clube da dimensão e valor da ADP”.
Sublinhando o importante papel do clube no
desenvolvimento e formação desportiva das camadas jovens do concelho, fez questão de lembrar
que “é também obrigação do Município apoiar o

BODAS DE DIAMANTE Associação Desportiva de Poiares celebrou o seu 75º aniversário

trabalho desenvolvido pelas associações”, sendo
disso exemplo o apoio concedido, não só em termos de cedência de espaços, mas também no âmbito das várias deslocações do clube, tendo para
o efeito doado à ADP um autocarro que permite
suprir as necessidades da associação nesta matéria, para além da celebração de um contratoprograma desportivo que prevê a transferência
de uma verba anual de 15mil euros.
É que, reforçou, “este Executivo tem sabido

reconhecer quem trabalha, premiando o mérito, empenho e dedicação das várias associações
e instituições do concelho, ainda que, fruto das
dificuldades conjunturais não seja possível darlhes todo o apoio que merecem e, neste campo, a
ADP é credora de todo o apoio que lhe possamos
dar”.
As comemorações das ‘Bodas de Diamante’ da
ADP não terminariam sem a entrega de vários
prémios desportivos, em que o Clube distinguiu

o Jogador do Ano, Treinador do Ano, Empresa do
Ano, Prémio Prestígio.
:: Entrega de Prémios
“Jogador do Ano”:
Benjamins: João Henriques/ Infantis:Bernardo
Iniciados: Rodrigo‘Picoli’/ Juvenis: Diogo Santos/ Seniores: Julinho
Prémio Prestígio: Catarina Amado
Treinador do Ano: Nené
Empresa do Ano: POIARMEX

Município aprovou voto de louvor a atletas da ARSM

O

Executivo de Vila Nova de Poiares aprovou
em Reunião de Câmara um voto de louvor
a diversos atletas da Associação Recreativa de São
Miguel (ARSM) que, no último ano, tiveram excelentes resultados desportivos nas mais diversas
provas em que participaram.
Na proposta apresentada pela Maioria e que
recolheu a unanimidade de todo o Executivo, esta
distinção é justificada pela “louvável dinâmica da
ARSM”, bem como pela “relevância dos resultados desportivos obtidos, os quais, prestigiam a Associação, os praticantes, os sócios, os Poiarenses e
também o bom nome de Vila Nova de Poiares ao
percorrer o país de norte a sul, através da participação nas mais diversas provas, dando a conhecer
o desporto praticado no nosso Concelho”.

Refira-se que a Associação Recreativa é uma
instituição que revela um grande ecletismo na
sua actividade. Nascida na década de 40 do século
passado, desenvolve no plano desportivo uma série de actividades, que passam pelo judo, aikido,
patinagem e modalidades de atletismo, para além
de uma acção no plano cultural e recreativo.
Os “amarelinhos” (como são conhecidos os
atletas no circuito competitivo, em virtude da
cor do seu equipamento) agora distinguidos
por este voto de louvor participaram em diversas competições distritais, regionais e nacionais,
nas vertentes de pista ao ar livre, pista coberta,
meias-maratonas, trail e ultra-trail, obtendo resultados de enorme relevância em termos nacionais, nomeadamente:

:: Circuito Nacional de Trail:
- Escalão M45: 1º lugar – José Guilherme
Feteira; 2º lugar – Carlos Simões; 8º lugar – Moisés Nunes; 10º lugar – Vitor Pimenta;
- Escalão de Seniores Femininos: 1º lugar –
Cristina Couceiro (2ª na Classificação Geral do
CNT Feminino); 2º lugar – Ana Feteira (3ª na
Classificação Geral do CNT Feminino)
- Escalão M Sub23: 2º lugar – Tiago Gaspar;
- Escalão M40: 6º lugar – Marco Rodrigues
- Escalão Seniores Masculinos: 16º lugar – Pedro Batista
- Escalão Equipas: 6º lugar – ARSM
:: Circuito Nacional de Ultra Trail
- Escalão de Seniores Masculinos: 9º lugar –
Milton Gonçalves

:: Provas de Pista ao Ar Livre
- Escalão M45: Carlos Simões - Campeão Nacional de Pista ao Ar Livre para Veteranos, nas
disciplinas de lançamento do dardo e estafeta
4x400m; Vice-Campeão Nacional de Pista ao
Ar Livre para Veteranos, nas disciplinas de 400m
barreiras, estafeta 4x100m e lançamento do peso.
- Escalão Equipas M45: ARSM – Campeões
Nacionais em estafeta 4x400m e Vice-Campeões
Nacionais em estafeta 4x100m
- Escalão Equipas M40: Marco Rodrigues –
Campeão Nacional de Pentatlo para Veteranos
Paralelamente a estes resultados, registe-se a
participação em diversas provas com a obtenção de
diversos pódios por parte dos atletas Hugo Coelho,
Orlando Pires, Vítor Pimenta e Rui Figueiredo.
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Reunião Ordinária 9 de JANEIRO de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de Constituição de Nova Comissão de
Toponímia
Na discussão e votação, deste assunto, 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 unanimidade, aprovar a proposta.
2. Proposta de Adenda ao Contrato de Comodato Para a
Cedência e Utilização de Viatura – Agrupamento de Escolas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
3. Proposta e Objetivos Estratégicos 2015/2107
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
4. Proposta de Venda em Hasta Pública de Bens Móveis
e outros Materiais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar.
5. Proposta – Exoneração do Revisor Oficial de Contas
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do Partido Social Democrata.
6. Proposta de Protocolo com a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares
Na discussão e votação, deste assunto, 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 unanimidade, aprovar a atribuição
de um subsídio anual à Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, no valor de
€60.000,00 (sessenta mil euros).
7. Proposta de Protocolo com a Filarmónica Fraternidade
Poiarense
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de um subsídio anual à Filarmónica Fraternidade Poiarense
no valor de €3.000,00 (três mil euros).
8. Proposta de Protocolo com a Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova
de Poiares e aprovação do respectivo Protocolo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de um subsídio anual à Associação Portuguesa de Pais
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Nova de
Poiares no valor de € 3600 (três mil e seiscentos euros).
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
9. Alteração ao Orçamento nº 12
Na discussão e votação deste assunto 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, aprovar a alteração.
10. Alteração às Atividades Mais Relevantes nº 7
Na discussão e votação deste assunto 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, aprovar a alteração.
11. Ação Social Escolar – Subsídio de Livros e Material
Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
12. 1ª Alteração ao Regulamento do Cartão Jovem
Municipal de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
13. Acções de Reabilitação de Habitats Para os Peixes
Migradores do Rio Mondego – Intervenções no Açude de
Louredo
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
14. Processo de Obras nº 4/2013 – construção de
moradia – Nuno Alexandre de Castro Simões – Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
15. 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, aprovar.
Reunião Ordinária de 23 de janeiro de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de parecer prévio vinculativo – contrato de
prestação de serviços de assessoria técnica especializada
– área de advocacia e consultadoria jurídica
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar o parecer prévio vinculativo.
2. Decisão de contratação de um empréstimo para
liquidação dos empréstimos de saneamento financeiro
e consequente consulta às instituições habilitadas
a conceder crédito para obtenção de propostas e a
constituição do júri para apreciação das propostas
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve presente
o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento
o legal, nos termos do nº 4 do art.º 24º do CPA.

Deliberações
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Sr.
Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a decisão.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3. Proposta de Encargos para 2015 com novos
recrutamentos,
alterações
de
posicionamento
remuneratório a atribuição de prémios de desempenho
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
4. Despacho de autorização de realização de trabalho
extraordinário
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar o despacho.
5. Despacho de autorização de ultrapassagem dos limites
previstos para a realização de trabalho extraordinário
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar o despacho.
6. Proposta de Contratação de Empréstimo de Curto
Prazo até ao montante de 445.990,00 €
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar a contratação.
7. Retificação do Anexo VII – Relação dos Funcionários
em Situação de Acumulação de Funções – Prestação de
Contas de 2013
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, a retificação.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
8. Processo de Obras nº 40/2014 – Suzana Maria Silva
Montenegro – construção de garagem para alfaias
agrícolas – Fonte Longa
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
9. Pedido de Travessia de Eletricidade – Zona Industrial –
Francisco José Campos Carvalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
Reunião Ordinária de 06 de fevereiro de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Conselho Coordenador de Avaliação – Secção
Autónoma - Proposta de substituição de membro
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
2. Junta de Freguesia de Arrifana - Proposta de
reconhecimento de direito de propriedade e apoio técnico
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar.
3. Proposta de validade de subscrição de projectos de
arquitectura por técnicos de engenharia
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
4. Proposta de denúncia do contrato de cedência de
utilização do Complexo da Fraga – Zona de Recreio e Lazer
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 maioria, com o voto contra do Sr.
Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a proposta.
5. Revisão dos Regulamentos e Tarifários dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais - Pedido de Parecer Prévio vinculativo
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
6. Contrato de Comodato com Junta de Freguesia de
Poiares-Sto. André
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
7. Contrato de Comodato com Instituto de Segurança
Social, IP – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho.
8. Proposta de Louvor a atletas da ARSM – Associação
Recreativa de São Miguel
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
9. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
com a Associação Desportiva de Poiares
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, aprovar a proposta.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
10. EDP Comercial - Pedido de Licença de Ocupação da
Via Pública – Largo do Fundo da Vila
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar.
11. Protocolo de Parceria com CBEISA – Centro de BemEstar Infantil de Santo André, Agrupamento de Escolas
de Vila Nova de Poiares e Junta de Freguesia de São
Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo.
12. Protocolo de Parceria com CBEISA – Centro de BemEstar Infantil de Santo André, Agrupamento de Escolas
de Vila Nova de Poiares e Junta de Freguesia de Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
13. Processo de Obras nº 46/2014 – Legalização de alterações
de moradia – Alípio Manuel Ribeiro Precatado – Vimieiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

14. Processo de Obras nº 41/2013 – alterações ao
projeto inicial – Hugo Filipe Baptista dos Santos – Ribeira
do Moinho
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve
presente o Sr. Vice-Presidente, por impedimento legal, nos
termos do nº 4 do art.º 24º do CPA.
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos
Srs. Vereadores do PSD, e com o voto de qualidade do Sr.
Presidente da Câmara, aprovar a pretensão.
15. Processo de Obras nº 16/2014 – Legalização de anexo
e telheiro – António Pedroso Amaro – Alveite Grande
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
Reunião Ordinária de 20 de fevereiro de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Proposta de nomeação de Auditor Externo
A Câmara Municipal deliberou, pormaioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
2. Proposta de doação de viatura à Associação Desportiva
de Poiares
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 maioria, com a abstenção do Sr.
Vereador Pedro Coelho, do PSD, aprovar a proposta.
3. Proposta de Enquadramento de Atividade - Transportes
Simões e Rodrigues, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4. Empréstimo de curto-prazo até ao valor de 445.990,00€
- abertura de propostas e intenção de adjudicação
Na discussão e votação, deste assunto, 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, aprovar a intenção de
adjudicar a contratação de empréstimo de curto prazo.
5. Relatório de Auditoria – Para conhecimento
A Câmaratomou conhecimento.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
6. Redução de Escalão de Consumo de Água – C450/A141
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.
7. Redução de Escalão de Consumo de Água – C100/A311
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.
8. Redução de Escalão de Consumo de Água – C950/A208
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.
Reunião Ordinária de 06 de março de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Protocolo de Cooperação entre a Universidade de
Coimbra-Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
e o Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
2. Processo de Obras nº 1/2015 – Alteração do material
de revestimento exterior – Recauchutagem Poiarense Zona Industrial lote 16
A Câmara deliberou, unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de Obras nº 36/2014 – Ampliação de moradia
– Maria Miquelina dos Santos Martins Silva – Ervideira
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar.
4. Processo de Obras nº 43/2013 - Legalização de moradia
– Helena Alzira da Conceição Costeira – Corgo (Algaça)
A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar.
Reunião Ordinária de 20 de março de 2015
PRESIDÊNCIA
1.Pedido de declaração de utilidade pública – DUECEIRA
– Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta.
2.Empreitada de atravessamento de esgotos – EN17 /
S.Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
3. Processo de Obras nº 02/2015 – Legalização de
alterações – Armando Silva–Vila Chã
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de Obras nº 44/2013 – Legalização e
conclusão de anexos – Joana Filipa de Carvalho Henriques
– Segundeira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de Obras nº 30/2014 – Legalização de
telheiros e arrumos - David Manuel Pereira Cabral – Vale
de Vaz
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Redução do Escalão de Consumo de Água – A101/
C16200
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução.

Reunião Ordinária de 6 de abril de 2015
PRESIDÊNCIA
1.Pedido de Renovação do Contrato de Cedência
Temporária de Exploração do bar sito no Centro
Coordenador de Transportes de Vila Nova de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2. Empréstimo de Curto Prazo até ao montante de 445
mil euros – Cláusulas Contratuais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, aprovar as cláusulas.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
3. Pedido de alteraçõesem lote 2 do Bairro Habitacional
de Vale Gião – Ricardo Eduardo Coimbra dos Santos
A Câmara deliberou, por unanimidade deferir a pretensão.
4. Processo de Obras nº 5/2015 – Legalização de muro
de vedação – Maria Manuela Martins de Carvalho – Circo
(Pereiro de Além)
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de Obras nº 2/2014 – Reconstrução de
edifício para arrumos – Orlando Miguel Carvalho Ferreira
– Lomba Velha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
Reunião Ordinária de 17 de abril de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Faturação da Iluminação Pública e Proveito da
Concessão da Atividade de Distribuição de Energia
Elétrica em baixa tensão na área dos Municípios
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a proposta.
2. Projeto de Regulamento do Comércio a Retalho Não
Sedentário do Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Projeto.
Consulte documento na íntegra em:
http://cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=regul_municipais
3. Projeto de Regulamento da POIARTES – Mostra
Nacional de Artesanato; Mostra de Gastronomia; Mostra
de Caprinicultura; Mostra Agrícola, Comercial e Industrial
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos
contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar o Projeto.
Consulte documento na íntegra em:
http://cm-vilanovadepoiares.pt/?mostra=regul_municipais
4. Autorização para outorga de escritura pública de
justificação notarial
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
5. Conta de Gerência 2014 e Relatório de Gestão
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos
Srs. Vereadores do PSD, aprovar.
6. Contratação de empréstimo a médio/longo prazo
para liquidação de empréstimos ao abrigo do nº 5 do
artº 42º da Lei nº 53/2014, de 25/8 até ao montante de
9.350.843,48€ - Relatório de Análise de Propostas
Na discussão e votação, deste assunto, não esteve
presente o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por
impedimento legal, nos termos do n.º 4 do art.º 31º do CPA
(DL 4/2015, de 7/1.
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr.
Vereador Pedro Coelho do PSD, aprovar a adjudicação.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
7. Edificação em Más condições de solidez, segurança
e arranjo estético – Maria de Fátima Queirós Martins e
outros – Largo Dr. Daniel Matos
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à notificação.
8. Processo de Obras nº 30/2013 – Legalização de
alterações de Moradia – Maria Luísa da Silva Carvalho e
outros – Balteiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
9. Processo de Obras nº 24/2012 – Informação Técnica –
Frango Halal Lda. – Serra da Soalheira – Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
10. Processo de Obras nº 4/2013 – Telas Finais – Nuno
Alexandre Castro Simões – Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
11. Processo de Obras nº 3/2015 – Legalização de alterações
de Moradia – José Manuel Fernandes – Moura Morta
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
12. Processo de Obras nº 45/2014 – Reconstrução
e alteração de Moradia – Paulo Alexandre da Cunha
Pessoa – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
13. Comunicação Prévia nº 2/2015 – Infraestruturas de
telecomunicações – NOS Comunicações S.A. – Largo da
República/Pç. Luís de Camões
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
As actas aqui apresentadas em versão
resumida poderão ser consultadas em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt
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Desporto

Exposição alargada a motas e pesados e inclui simuladores e ‘slot-cars’

«‘Poyares Rotações’ será
evento de referência»

27

Mega-Aula de Zumba
pôs Poiares a mexer
Iniciativa assinalou 22º Aniversário
do Pavilhão Gimnodesportivo

Depois do sucesso de 2014, que superou todas as expectativas, Vila Nova de Poiares vai receber
novamente o Poyares Rotações, em finais de Junho. Na apresentação da segunda edição do
evento foram divulgadas todas as atividades preparadas para os 3 dias do certame, com especial

O

destaque para as várias novidades preparadas para este ano.

POYARES ROTAÇÕES EM NÚMEROS
Edição 2014

Edição 2015 - Projecção

2600 visitantes

7/10 mil visitantes

28 expositores

+ de 40 expositores

200 viaturas expostas

+ de 300 viaturas expostas

40 carros competição

+ de 40 carros de competição

Duração: 2 dias

Duração: 3 dias

GRANDES EXPECTATIVAS Organização espera que programa repleto de novidades traga até ao Concelho entre 7 a 10 mil visitantes

A

apresentação oficial do “Poyares Rotações Motorshow 2015” teve lugar nas
instalações dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares, parceiro organizador do
evento, onde esteve também presente o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques que, desde a primeira hora, sempre apoiou
a realização deste evento.
Para o responsável do Município, esta iniciativa
«tem tudo para ser um evento de referência, não
só regional, como nacional, dado o prestígio que
tem vindo a ganhar, e o interesse que tem suscitado, logo desde a primeira edição», numa prova
clara que «esta é uma marca que tem que ser
potenciada», afirmou. Referindo-se às tradições
de Poiares no desporto automóvel e à importância deste sector no próprio desenvolvimento
económico do concelho, considerou, por isso,
que «este evento reúne todos estes ingredientes e
tem um enorme potencial de crescimento».
A vertente solidária do Poyares Rotações Motorshow é outra das marcas do evento, destacada
também por Carlos Henriques, Presidente da
Direção da Associação Humanitária dos Bombei-

ros, sublinhando a importante ajuda que o evento
significa em termos de angariação de fundos para
a Corporação, que já esteve envolvida na organização da primeira edição e continuará a ser o parceiro organizador neste ano.
Em nome da organização, Raúl Oliveira homem ligado ao desporto automóvel e também
ele ex-piloto de competição em Ralis -, durante
a apresentação oficial do evento, deu conta das
novidades preparadas para a edição 2015 do
Poyares Rotações Motorshow, apresentando os
vários atrativos do certame, desde a exposição
de clássicos, super-desportivos e acessórios auto,
culminando na Super Especial do circuito Motorshow.
Segunda edição repleta de novidades
O sucesso da primeira edição e o interesse suscitado ‘forçou’ a organização a aumentar a área de
expositores na Alameda Sto. André, alargando-a
não só a automóveis, como também a motos e
veículos pesados, a par da criação de um circuito
novo para o Motorshow, que este ano terá lugar
no ‘skatepark’, recinto que para além da segu-

rança para pilotos e público, por certo proporcionará momentos de grande espetacularidade
aos amantes do desporto automóvel.
A edição deste ano contará também com a
presença de simuladores, slot-cars e os visitantes
poderão ainda ter a oportunidade de assumir o
lugar de ‘co-drivers’, já que ao longo dos três
dias serão sorteados alguns nomes de entre os
visitantes para que possam experimentar a adrenalina e as sensações do mundo da competição
automóvel.
Outra das novidades da edição 2015é o alargamento do certame para 3 dias, possibilitando
a atração de mais visitantes que este ano terão
também um atrativo extra, o sorteio diário de
viagens à Madeira.
Resumindo, estão mais uma vez reunidas todas as condições para a realização de um grande
certame que vai voltar a colocar em evidência a
importância do desporto automóvel com grandes
tradições em Vila Nova de Poiares, demonstrando
a versatilidade e as condições ímpares deste concelho para a prática das diversas modalidades do
desporto motorizado.

Município de Vila Nova de Poiares
promoveu uma mega-aula de zumba, integrada nas comemorações do
22º aniversário do Pavilhão Gimnodesportivo de Poiares.
Foram mais de 200 participantes,
oriundos de Vila Nova de Poiares e
também dos concelhos vizinhos, que
responderam à chamada e foram ao
Pavilhão Gimnodesportivo aprender a
zumbar, numa mega-aula proporcionada por quatro instrutores da modalidade, a quem o Município não pode
deixar de agradecer a disponibilidade
manifestada e todo o trabalho desenvolvido. Para além de fomentar a prática desportiva, a iniciativa teve ainda um
caráter solidário, na medida em que
cada participante doou um alimento
que reverterá a favor das famílias mais
desfavorecidas do concelho, sob a forma de cabazes de páscoa.
Entre os muitos poiarenses que integraram esta atividade, que decorreu
ao longo de toda a tarde de domingo,
estiveram vereadores do Executivo,
membros da Assembleia Municipal, a
par de muitos poiarenses que resolveram associar-se, não só às comemorações do Pavilhão Gimnodesportivo,
como também ao caráter solidário da
iniciativa.
Esta foi mais uma demonstração da
crescente dinâmica que este Executivo tem conseguido implementar no
concelho, dando mais vida à vila, ao
mesmo tempo que incentiva a prática
da atividade desportiva, contribuindo
assim para o bem-estar físico e para a
promoção de estilos de vida saudáveis
dos poiarenses.
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A Fechar

Reunião em Poiares uniu autarcas e sector empresarial na defesa da ligação IP3/A13

Todos unidos na luta pelas
acessibilidades

A

Associação Empresarial de Poiares
(AEDP) e a Associação Empresarial
Serra da Lousã (AESL) promoveram
em Vila Nova de Poiares, uma reunião alargada,
cujo tema central foi a urgente necessidade de
melhoria das acessibilidades desta Região. Para
além dos respetivos associados, marcaram presença os Presidentes das Câmaras Municipais de
Vila Nova de Poiares, Lousã, Miranda do Corvo
e Góis.
Paralelamente estiveram também três vicepresidentes da ANTRAM, Associação Nacional
de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, um dos quais na dupla qualidade de Presidente do Conselho Fiscal da AIRV – Associação
Empresarial da Região de Viseu, mandatado para
representar aquela Associação.
Em cima da mesa esteve a defesa da melhoria
das acessibilidades nesta região, que tem sido
continuadamente ignorada e votada ao esquecimento, com prejuízo não só para aqueles que aqui
residem e trabalham, mas também para todos
quantos por aqui tem necessidade de transitar.
O foco principal da reunião foi colocado na necessidade de construção de uma nova ligação ao
IP3, em perfil de itinerário complementar, e que
deverá partir do IP3, na zona de Miro / Porto
da Raiva, entroncando na A13, a Sul de Coimbra.

Esta alternativa ao actual traçado, para além
de responder às necessidades dos concelhos
desta região, foi defendida unanimemente pelo
plenário como a solução que poderá promover
uma efetiva aproximação de Coimbra a Viseu, ao
mesmo tempo que contribui para a redução do
encargo financeiro actual do Estado, em matéria
de compensação à concessionária pelo reduzido
tráfego rodoviário existente na A13, já que iria
permitir aumentá-lo consideravelmente.
Outro dos argumentos apresentados e que
contribui para a defesa da solução apresentada,
tem a ver com o facto de, hoje, Coimbra ser para
muitos mais um ponto de passagem do que ponto
de chegada. Neste sentido, grande parte do trânsito que circula nesta região via IP3, dirige-se
para sul, pelo que não faz sentido criar uma nova
estrada a Norte, conforme foi já aventado por algumas estruturas, dado que significaria, na prática, investir numa estrada paralela à atual A25 entre Aveiro-Vilar Formoso, que não responderia a
uma efetiva alternativa aos traçados já existentes.
A unanimidade de posições prende-se também
com o facto de se tratar de defender uma solução
que é vantajosa em todas as vertentes. Para além
de ser a mais económica em termos de investimento financeiro, representa um acesso mais
rápido e eficaz e, sobretudo, significará um claro

REUNIÃO Autarcas e empresários reunidos em Poiares na defesa de acessibilidades para a região

benefício a mais de 2000 postos de trabalho directos, só nos concelhos de Vila Nova de Poiares
e Lousã.
Por outro lado, importa referir que esta
solução estaria também a contribuir para o desenvolvimento económico da região, e consequente impacto direto no aumento do PIB, dado
que a grande maioria do volume de produção
efectiva nestes Concelhos está voltado para o
sector da exportação, representando um volume
de faturação de largas dezenas de milhões de euros.
A importância desta reunião foi conseguir partilhar pontos de vista entre poder político local e
sector privado em torno de um objetivo comum,
conseguindo concertar posições e unir esforços,
envolvendo os autarcas e o tecido empresarial da

região, de forma a tornar mais forte a sua voz
reivindicativa. Desta reunião sai, por isso, um
consenso alargado, com posições bem definidas
e uma legitimidade reforçada, tendo o Presidente
da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques ficado mandatado, em
nome de todos os presentes, para fazer chegar
estas preocupações ao Secretário de Estado dos
Transportes e Obras Públicas, com quem espera
reunir a curto prazo.
No final da reunião, ficou também definida a
intenção de elaborar um memorando que transmita claramente as razões que assistem à defesa
desta solução que, a efetivar-se, poderá resolver
os problemas de acessibilidade de uma região,
contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento económico e social.

‘Poiares Trophy’ promoveu património natural
Iniciativa reuniu cerca de 3 dezenas de participantes

A

Junta de Freguesia de Poiares – Santo André, em parceria com o Município de Vila
Nova de Poiares, organizou mais uma edição do
“Poiares Trophy”, iniciativa que reuniu desporto
e aventura, aliados a um espírito de companheirismo e camaradagem, que permitiu aos cerca
de 30 participantes (re)descobrirem algumas das
maravilhas do património natural do Concelho.
O programa começou logo pela manhã, com
uma prova de ciclismo de cerca de 10 km, partindo da sede da Junta de Freguesia de Poiares, rumando à freguesia de São Miguel, terminando na
freguesia de Arrifana, sempre em contacto com a
natureza.A chuva que se fez sentir durante todo
o dia não esmoreceu os participantes do Poyares
Trophy que, após o abastecimento, iniciaram uma
caminhada de mais de 5km, ao longo das margens
da Ribeira de Poiares, redescobrindo caminhos

NATUREZA Participantes desfrutaram de algumas das mais belas paisagens naturais do Concelho

outrora importantes no plano económico concelhio, pois eram os acessos a antigos lagares, agora
abandonados, ao mesmo tempo que desfrutavam
de toda a beleza natural e paisagística.
Chegados à margem esquerda do Rio Monde-

go, na aldeia de Lourêdo, os participantes
seguiram para a aldeia de Vilar, um dos lugares
com vistas de ‘cortar a respiração’ sobre o rio, e
onde decorreu o almoço-volante.
Depois de recuperadas as forças, teve lugar o

passeio todo-o-terreno, em que os mais corajosos foram desafiados a subir alguns aceiros e
a atravessar verdadeiros lamaçais, ao longo de
trilhos e caminhos que permitiram desfrutar de
alguns dos locais mais recônditos de Vila Nova
de Poiares, na sua maioria, apenas acessíveis com
viaturas ‘4x4’.
O Poiares Trophy, que percorreu as quatro
freguesias do concelho, terminaria com um repasto na Associação Recreativa de São Miguel,
onde os participantes puderam confraternizar
e trocar experiências dos momentos vividos ao
longo desta prova, que já tem uma tradição enraizada em Poiares, com a realização de diversos
eventos idênticos, apesar de ter sofrido um interregno de alguns anos.
Recuperada em 2014, esta segunda edição
veio reforçar o espírito aventureiro, de partilha,
companheirismo e camaradagem que sempre estiveram associados ao Poiares Trophy.

