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que se encontra e entrar definitivamente num 
percurso de desenvolvimento sustentado, e com 
capacidade para prestar um serviço público de 
qualidade a toda a população. Não nos desviamos 
desse caminho e a cada dia que passa, os sinais que 
vamos recolhendo são mais positivos, fazendo-nos 
acreditar que conseguiremos atingir os objetivos a 
que nos propusemos. Cada vez mais existem motivos 
para encarar o futuro com esperança e redobrado 
otimismo!

Termino desejando a todos muita saúde, 
formulando votos para que tenham umas boas e 
merecidas férias e aproveitem as nossas festas para 
momentos de convívio e muita diversão. 

Com um abraço amigo

João Miguel Henriques
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Ficha Técnica

EDITORIAL

Poiarenses, 
Amigos

É para mim sempre uma 
enorme satisfação poder 
dirigir-me a todos vós 
para vos dar conta do 
nosso trabalho. 

O Verão é, por natureza, um período de bom 
tempo que todos apreciamos mas é também uma 
época de férias e festas em que aqueles que estão 
longe aproveitam para regressar à sua terra natal, 
reencontrando os seus familiares e amigos.

A este nível, as Festas de N.ª Sr.ª das 
Necessidades são, por excelência, o momento de 
reunião de toda a família Poiarense. Reconhecendo a 
sua importância para o nosso concelho e para todos 
os Poiarenses, o Município continua a associar-se à 
realização destas festas apoiando a Irmandade de Nª. 
Srª. das Necessidades, entidade responsável pela sua 

Editorial | Finanças Municipais

JUNTOS JÁ CONSEGUIMOS REDUZIR...

...a dívida a fornecedores e credores em -433 mil euros

...o excesso de endividamento em -3,046 milhões de €...a dívida TOTAL em - 1,978 milhão de euros

...os empréstimos a médio/longo prazo em -1,305 milhões de €

Desde o dia 22 | OUTUBRO | 2013 e até ao dia 05 | AGOSTO | 2015

organização, de forma a contribuir para uma maior 
notoriedade e dignidade das mesmas.

Mas, à semelhança de anos anteriores, haverá um 
outro evento que se reveste de grande importância 
para todos nós, a Poiartes, que se realizará pela 
26ª vez e cuja responsabilidade da organização é 
exclusivamente da Câmara Municipal. Como sempre, 
será um momento de grande importância para o 
nosso concelho para a promoção dos nossos produtos 
e de toda a economia local. Este ano, contudo, o 
local da sua realização será diferente e pela primeira 
vez a Poiartes irá realizar-se na Alameda Santo André 
um espaço que oferece um conjunto de condições 
propícias ao maior sucesso do evento. Consideramos 
a existência de duas razões fundamentais para a nossa 
tomada de decisão de alteração do local: 

A primeira razão prende-se com questões de 
espaço. Na última edição já houve necessidade de 
recusar a participação de alguns expositores por 
falta de espaço, acrescendo ainda a nossa vontade 
de alargar a Poiartes a outros setores de actividade 
como o setor comercial e industrial, a par de outras 

atividades que não teriam cabimento no centro da 
vila, onde claramente não existia mais espaço para 
crescer. 

A segunda razão para a alteração da localização 
da feira prende-se com questões de segurança de 
todas as pessoas que trabalham, expõem ou visitam 
a nossa feira. Para nós esta é uma questão de 
importância vital e, claramente, na Alameda estão 
garantidas todas as condições essenciais de segurança 
e funcionalidade.

As mudanças nunca agradam a todos e, 
naturalmente, haverá sempre quem tenha uma 
opinião diferente da nossa o que, aliás, sempre 
respeitámos e continuaremos a respeitar. Contudo, 
estamos convencidos de que os Poiarenses 
compreenderão as nossas razões e, juntamente 
connosco, irão empenhar-se para que a Poiartes se 
transforme num evento de referência cada vez mais 
alargada, que promova a nossa terra, as nossas gentes, 
os nossos produtos e a nossa economia local. 

Continuamos focados no objetivo de retirar 
rapidamente o Município da situação difícil em 
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Plano consubstancia a candidatura ao Fundo de Apoio Municipal no montante de 12.800.474,08€

Plano de Ajustamento Municipal 
aprovado com a abstenção do PSD

O Executivo Municipal de Vila Nova de 
Poiares aprovou em Reunião de Câ-
mara, com a abstenção da Oposição, o 

Plano de Ajustamento Municipal (PAM) que con-
substancia o acesso ao Fundo de Apoio Municipal 
(FAM), a que o Município se encontra obrigado 
a recorrer, em virtude da situação de ruptura fi-
nanceira em que está classificado, no âmbito da 
Lei das Finanças Locais.

Na apresentação do PAM foi explicado que 
o documento resulta da situação financeira do 
Município que, de acordo com os limites legais, 
consubstancia uma situação de ruptura financei-
ra, já que o Município ultrapassa, em 4,14 vezes, 
a média da receita corrente líquida dos últimos 
três exercícios, estando pois obrigado a recorrer 
ao FAM, sendo para o efeito necessário elaborar 
e aprovar este Plano de Ajustamento Municipal.

Trata-se de um plano elaborado com um ho-
rizonte temporal de 30 anos, período durante o 
qual o Município fica impossibilitado de contrair 
novos empréstimos ou de intervir em quaisquer 
parcerias público-privadas, sendo que, apesar de 
estar definido para 30 anos, pode ser alvo de uma 
revisão no prazo de dois anos, para atualização 
das condições identificadas, de forma a que esteja 
o mais ajustado possível à realidade do Município.

Medidas de equilíbrio orçamental
No âmbito das medidas consagradas no Plano 

de Ajustamento Municipal é a própria lei que de-
termina a maior parte das medidas, desde medi-
das de consolidação orçamental, à reestruturação 
da dívida, com um processo de renegociação da 
dívida que já está em curso, até ao próprio meca-
nismo de assistência financeira, num montante de 
cerca de 12 milhões de euros (12.800.474,08 €), 
materializado num financiamento a 30 anos, com 
três anos de carência. As regras consagradas no 
plano, e que decorrem, na sua grande maioria das 
imposições legais, são extremamente rigorosas, 
com limitação da despesa corrente e fortes limi-

tes ao investimento que, por exemplo, só poderá 
acontecer se no exercício anterior tiver havido 
poupança suficiente que permita essa despesa.

A questão do período de carência por 3 
anos foi uma dos pontos mais questionados pela 
Oposição, argumentando que não é uma im-
posição legal e acusando o atual Executivo de 
ser agora defensor da utilização de um período 
de carência, quando teve anteriormente um dis-
curso tão crítico face ao mandato anterior, utili-
zando o argumento de que tal seria uma forma de 
‘empurrar’ o esforço financeiro para o mandato 
seguinte e, portanto, para outros pagarem.

O Presidente da Câmara Municipal fez 
questão explicar que, são situações completa-
mente diferentes, na medida em que o período 
de carência agora equacionado, está devidamente 
planificado e consolidado com o fim de um con-
junto de empréstimos atualmente existentes e 
que não constam deste PAM que, ao terminarem 
durante este período de carência, permitem folga 
orçamental suficiente para depois fazer face ao 

início das amortizações da assistência financeira.
«Foi esta planificação e este rigor que não 

houve anteriormente e que resultou num au-
mento exponencial e repentino da despesa cor-
rente do Município, para fazer face às obrigações 
e compromissos assumidos, correndo o risco de 
entrarmos em incumprimento, que só não acon-

teceu porque o conseguimos evitar recorrendo 
ao “Apoio Transitório de Urgência”», afirmou, 
sublinhando que «para não precisarmos deste 

período de carência teríamos que reestruturar 
a totalidade dos 19 milhões de dívida munici-
pal, penalizando ainda mais o Município», sendo 
que, desta forma «conseguimos, pelas duas vias 
– a assistência financeira e os atuais empréstimos 
bancários – reestruturar e reequilibrar a situação 
financeira da Câmara Municipal».

O mesmo responsável concluiu, reforçando 
que «houve o cuidado de, neste plano, assegurar 
que não haja um aumento exagerado e repentino 
da taxa de esforço do Município, garantindo por 
isso uma trajetória de consolidação das contas, 
de equilíbrio financeiro e, acima de tudo, sem 
‘hipotecar’ o futuro dos poiarenses, criando con-
dições para que os executivos futuros – dado o 
horizonte temporal em causa – tenham condições 
para fazer uma gestão equilibrada e sustentável».

Refira-se que o documento agora aprovado 
será alvo de análise e aprovação do FAM (Fundo 
de Apoio Municipal), sendo depois submetido à 
Assembleia Municipal e ao visto do Tribunal de 
Contas, antes de entrar em vigor.

PAM Executivo aprovou documento que será alvo de análise no Fundo de Apoio Municipal

“ Foi esta planificação e 
este rigor que não houve 
anteriormente e que 
resultou num aumento 
exponencial e repentino 
da despesa corrente do 
Município”

“ Houve o cuidado de (...)
garantir uma trajetória de 
consolidação das contas, de 
equilíbrio financeiro e, 
acima de tudo, sem 
hipotecar’ o futuro dos 
poiarenses, criando condições 
de gestão sustentável para 
os executivos futuros”



4 Nº 7 - Ano II - II Série
11 de Agosto de 2015

O Regulamento de Comércio a 
Retalho Não Sedentário de Vila 
Nova de Poiares foi aprovado 

na última sessão da Assembleia Municipal, 
apenas com uma abstenção, e irá definir as 
regras de toda a venda ambulante do con-
celho, a par do funcionamento da ‘feira se-
manal’, dando assim mais competitividade 
e alento a um setor que tem estado a perder 
dinâmica.

O documento já tinha sido aprovado, 
em forma de projeto em sede do Executivo 
municipal, tendo-se seguido um período 
de audiência prévia de interessados, onde 
foram recolhidas sugestões apresentadas 
por algumas entidades, nomeadamente a 
DECO – Associação Portuguesa para a De-
fesa do Consumidor e também a Associação 
de Feirantes do Centro. Após a aprovação 
em Assembleia Municipal o Regulamento 
entrará em vigor depois de publicado em 
Diário da República.

De uma forma genérica há duas grandes 
alterações face à situação atual, a redução 
das taxas inerentes e uma maior equidade 
no acesso aos lugares de venda, dado que, 
ao invés do simples sorteio (que muitas 
vezes se tornava injusto, especialmente para 
os feirantes com maior antiguidade), foram 
definidos critérios mais justos, tendo em 
conta, entre outros, «os anos de atividade 
no concelho de Vila Nova de Poiares sem 
registo de sanções ou contraordenações, 
bem como a qualidade, originalidade, esté-
tica e criatividade dos produtos a comer-
cializar», conforme refere o documento.

A redução das taxas é outra das grandes 
novidades deste regulamento que, de 
acordo com o Presidente da Câmara, João 
Miguel Henriques, «vai trazer um estímulo 
muito importante a esta atividade, na me-
dida em que confere à feira de Poiares uma 
maior competitividade, face aos concelhos 
vizinhos», acrescentando que «o Municí-
pio tem procurado criar condições para 
promover o desenvolvimento económico 
do concelho em diversas áreas, e também 
nesta área de atividade, acreditando que, 
com estas novas regras, será possível imple-
mentar uma maior dinâmica no setor, com 
ganhos diretos para os feirantes, mas tam-
bém para o próprio concelho e economia 
local que, de forma direta ou indireta, be-
neficia com toda a envolvência gerada pelo 
movimento da feira».

«É fundamental aliviar a enorme 
carga fiscal dos poiarenses»

A bancada socialista considerou extre-
mamente importante apoiar todas as me-
didas que beneficiem os poiarenses e lhes 
possibilite «aliviar a enorme carga fiscal 
existente», não só nesta proposta como 
noutras apresentadas igualmente durante 
a Assembleia Municipal, como a “Altera-
ção dos Coeficientes de Localização do 
IMI”, decorrente do relatório de peritos 
avaliadores locais elaborado no âmbito do 
processo de zonamento do território para 
2015, que será submetido à Autoridade 
Tributária, e que permitirá corrigir alguns 
limites de zonas e respetivos coeficientes, 

O Município de Vila Nova de Poiares celebrou um protoco-
lo com a ‘ARPA-Associação pela Redução Populacional e 

Abandono de Cães e Gatos’.
Através deste protocolo, o Município compromete-se a apoiar 

a instituição nomeadamente a nível da cedência de espaços para a 
realização de cursos de Treino de Obediência Básica para Cachor-
ros, ou para realização de diversos Workshops.

Para o Presidente da Câmara, João Miguel Henriques, «este 
protocolo reflete a preocupação do Município em matéria de bem-
estar animal e também de saúde pública», nomeadamente no que 
respeita à necessidade de reduzir o excedente populacional de 
cães e gatos, de formas alternativas e mais eficazes aos tradicionais 
métodos de eutanásia nos canis municipais, apoiando, por isso, «a 
realização de programas de contraceção através de campanhas de 
esterilização», de que são exemplo as ações realizadas pela ARPA.

Documento estabelece regras de 
cooperação

ARPA e Município 
celebram Protocolo

PARCERIA Município apoia atividade da Associação ARPA

com impacto direto no valor patrimonial 
tributário dos prédios urbanos, a favor dos 
seus titulares.

Foram ainda presentes, para ratifi-
cação da Assembleia Municipal, as habituais 
reduções de taxas concedidas no âmbito 
dos processos de licenciamento de Bailes 
e Festas promovidas pelas diversas asso-
ciações e coletividades do concelho, con-
substanciando uma componente de apoio 
às coletividades, ao mesmo tempo que lhes 
permite realizarem ações de angariação de 
fundos, conseguindo assim alguns recursos 
financeiros próprios que lhes permitam  
fazer face às suas necessidades, contrari-
ando, desta forma a tendência para o as-
sistencialismo que, ao longo dos tempos, 
veio sendo enraizada. Refira-se ainda que, 
à semelhança do que tem acontecido desde 
o início do mandato, esta sessão da Assem-
bleia Municipal decorreu fora dos Paços do 
Concelho, desta feita no Centro de Con-
vívio de Ribas (Freguesia de Poiares-Sto. 
André), dando continuidade à política de 
descentralização das reuniões, aproximan-
do a Câmara e Assembleia das populações. 

Desta forma cumpre-se o objetivo de, 
por um lado, proporcionar uma maior 
participação das populações na discussão 
dos projetos e assuntos que dizem respeito 
aos cidadãos, e, por outro, contribuir para 
uma construção de uma democracia cada 
vez mais participada e, acima de tudo, mais 
transparente proporcionando um maior 
esclarecimento dos assuntos mais impor-
tantes.

Assembleia aprova novo Regulamento do Comércio Não-Sedentário

Município quer dar 
mais dinâmica à Feira

ASSEMBLEIA Deputados municipais aprovaram documento em reunião que teve lugar no Centro Cultural e Recreativo de Ribas

Administração

ESCLARECIMENTO:
Muro de suporte à EN17 | S. Miguel

O Município de Vila Nova de Poiares está muito preocu-
pado com o estado em que se encontra o muro de suporte 
da Estrada Nacional 17, em S. Miguel de Poiares, junto ao 
pavilhão da Associação Recreativa de São Miguel reconhe-
cendo a urgência de uma rápida intervenção naquele local. 

Contudo, tratando-se de uma Estrada Nacional, a res-
ponsabilidade da obra é estritamente da sua entidade 
gestora, no caso, a Infraestruturas de Portugal  (ex-Estra-
das de Portugal).

Ainda assim, e porque há necessidade de salvaguardar o 
bem-estar e segurança das populações, Município tem de-
senvolvido esforços e diversos contactos com aquela enti-
dade, tendo inclusivamente manifestado disponibilidade 
para apoiar e comparticipar na execução da obra, espe-
rando agora que a Infraestruturas de Portugal avance com 
a devida intervenção o mais rapidamente possível.
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O Concelho de Loures foi o palco para 
uma reunião entre o Município de Ilha 
de Maio, de Cabo Verde, e os Municí-

pios Portugueses com os quais está geminado, 
nomeadamente Vila Nova de Poiares, Proença-a-
Nova, Arraiolos, São João da Madeira e Loures, 
representados pelos seus Presidentes e Vere-
adores.

Neste encontro foi feito um balanço daquilo 
que tem sido os resultados alcançados com os 
apoios obtidos desde 2003, e cujos reflexos são 
bem patentes nas 12 comunidades que compõe 
a Ilha de Maio, beneficiando de forma indelével 
os seus cerca de 7mil habitantes. O sucesso é de 
tal ordem que Bernardino Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, considerou esta 
parceria «um exemplo de como devem ser apli-
cados os financiamentos» na melhoria da quali-
dade de vida dos cidadãos.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares, João Miguel Henriques, subli-
nhou a importância deste apoio no âmbito dos 
acordos de geminação, dado que «não se tratam 
de medidas avulsas, mas de um projeto de suce-
sso, alicerçado em parâmetros bem definidos e 
com continuidade». Assim, «é intenção da Câ-
mara Municipal estreitar os laços de amizade e 
cooperação com Maio, assumindo-se como um 
parceiro ativo», apontou, referindo-se ao acordo 
de geminação que data de 1999.

Aliás, outro dos objetivos da reunião estava 
relacionado com a apresentação do Plano Mu-
nicipal de Desenvolvimento Local (PMDL) para 
o biénio 2015/2016. Manuel Ribeiro, Presidente 
do Município de Maio, destacou aquelas que são 
consideradas as áreas fundamentais para o pro-
gresso do seu território, e para as quais apelou ao 
contributo das autarquias geminadas.

Referindo que existem diversas formas de 
apoiar o Município, Manuel Ribeiro fez questão 
de destacar e agradecer o «grande apoio que Maio 
tem obtido por parte das diferentes Câmaras 
Municipais», e cujos resultados e evolução «os 
parceiros podem acompanhar de forma direta». 
Além disso, referiu, «esta cooperação em rede 
permite fazer um balanço constante de como são 
aplicados os apoios».

Inscritos no PMDL estão 6 projetos conside-
rados prioritários, nomeadamente a reabilitação 
de casas sociais, formação e equipamentos para 
a área de Proteção Civil / Bombeiros, formação 
especializada nas áreas de arquitetura, planea-

Encontro com congénere cabo-verdiana decorreu em Loures

Reforçado o acordo de geminação 
com Município de Maio (Cabo Verde)

mento, topografia e inventário, reforço do trans-
porte escolar, reforço na recolha de lixo, e ainda 
a obtenção de materiais desportivos para o desen-
volvimento da prática desportiva.

João Miguel Henriques fez questão de afir-
mar que, «não obstante as por demais conhecidas 
dificuldades financeiras do Município, Poiares 
está disponível para contribuir ao nível da for-
mação, nomeadamente na área de proteção civil, 
onde dispõe de um elevado ‘know-how’ acumu-
lado e que pretende partilhar com o Município 
de Maio».

Poiares pretende integrar Rede para o 
Desenvolvimento

À margem dos trabalhos, o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares deu 
a conhecer a vontade do Município a que preside 
vir a entregar a Rede Intermunicipal de Coopera-
ção para o Desenvolvimento. 

Criada formalmente em março de 2013, 
esta rede é constituída por 15 municípios por-
tugueses que se assumem comprometidos com 

um trabalho estruturado em prol do desenvolvi-
mento sustentável e da melhoria da qualidade de 
vida das populações dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa. A concretização deste passo mais não 
é do que o reflexo das intenções que este Execu-
tivo assumiu desde a primeira hora em construir 
laços de cooperação e de desenvolvimento com 

os PALOP, tendo, para além dos contributos 
já assegurados com a Ilha de Maio, participado 
ativamente no Seminário de Cooperação e De-
senvolvimento Rural Cabo Verde – Portugal, no 
âmbito do Projeto de Cooperação Transnacional 
– Cooperar em Português e Lusofonias & Desen-
volvimento Rural.

UNIÃO Municípios geminados com Maio ( CaboVerde) unidos em torno do objetivo de estreitar laços de amizade e cooperação

O Município de Vila Nova de Poiares volta 
este verão a promover o Curso de Verão de Lín-
gua Portuguesa, uma iniciativa dirigida a toda a 
comunidade estrangeira residente em Vila Nova 
de Poiares.

As aulas decorrerem até 28 de Agosto, 
sendo apenas exigido aos ‘alunos’ que tenham   
conhecimentos da língua inglesa e sejam resi-
dentes no Concelho de Vila Nova de Poiares.

Para o Município, esta iniciativa é decisiva 

Comunidade estrangeira em Poiares
com aulas de português

para uma melhor integração da vasta comuni-
dade estrangeira que reside no Concelho, e para 
quem a língua é a principal barreira à inclusão.

Nesse sentido, o Município acredita que 
esta seja a resposta à grande preocupação em 
eliminar os obstáculos, propiciando o exercício 
pleno da cidadania a todos os munícipes que, 
não sendo naturais nem do Concelho, nem 
de nacionalidade Portuguesa, escolheram Vila 
Nova de Poiares como o seu local de residência.
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Maioria e Oposição foram unânimes 
em defender uma intervenção ur-
gente na EN-2, em especial no 

troço entre Ponte de Pedra (Santa Maria-Arrifa-
na) e Louredo, face ao avançado estado de degra-
dação do pavimento e falta de sinalização eficaz 
naquela que é uma das mais importantes ‘portas 
de entrada’ no concelho de Vila Nova de Poiares.

«É absolutamente urgente que haja uma in-
tervenção de fundo naquela estrada, de forma a 
resolver, de forma eficaz, os problemas de dete-
rioração daquele troço, que estão já a representar 
algum perigo para a segurança dos utilizadores», 
defendeu o Presidente da Câmara Municipal.

João Miguel Henriques deu ainda conta dos 
contactos que têm vindo a ser estabelecidos com 
a Infraestruturas de Portugal (ex-Estradas de 
Portugal), adiantando que aquela entidade não 
se tem mostrado disponível para a realização 
de quaisquer outras obras, que não a «simples 
reparação de ‘buracos’», dado que a EN-2 foi 
desclassificada e colocada num nível de interven-
ção limitado a simples manutenção das condições 
mínimas de circulação.

«Sendo a principal utilização da estrada efe-

Executivo e oposição 
juntos por intervenção 
urgente na EN2

Estrada foi desclassificada e não é prioridade para a IP

tuada por veículos pesados, ou não fosse aquela a 
principal via de entrada e saída do concelho para 
a esmagadora maioria das empresas instaladas no 
parque industrial de Poiares, a intervenção que 
aquele troço necessita vai muito mais além da 
simples reparação de buracos», referiu, adiantan-
do que, face à urgência e à importância daquela 
estrutura para o concelho, manifestou disponi-
bilidade, em nome do Município, para assumir a 
responsabilidade da Estrada, desde que a mesma 
seja entregue devidamente requalificada e sem 
necessidade de manutenção nos próximos anos.

A propósito da importância desta via, lem-
brou ainda a ‘luta’ pela concretização da via de 
ligação ao IP-3, fundamental para o desenvolvi-
mento económico do concelho, e para a alavan-
cagem do tecido empresarial de Poiares.

Recordando que no âmbito da possível re-
qualificação do traçado do IP-3, o Presidente da 
Câmara considera que se trata de “uma oportuni-
dade única para suprir as dificuldades e os cons-
trangimentos de Vila Nova de Poiares, através da 
construção da ligação a este Itinerário Princi-
pal, servindo ainda os concelhos vizinhos como 
Lousã, Miranda do Corvo, Góis e toda a região”.

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Criança, o Município de 
Vila Nova de Poiares preparou um con-

junto de atividades a pensar nos seus munícipes 
mais pequeninos.

Ao longo de todo o dia, o escritor António 
Vilhena esteve em Vila Nova de Poiares para 
apresentar a sua obra mais recente “A orquestra 
da formiga barriguda e os Sons da Água”, per-
correndo os três centros escolares do concelho, 
fomentando hábitos de leitura e proporcionando 
momentos culturais importantes, criando nas 
crianças um fator de motivação extra e permitin-
do que desenvolvam e cultivem o seu gosto pelos 
livros e pela leitura.

Além da literatura, houve ainda espaço para 
sessões de cinema no CCP-Centro Cultural de 

Poiares assinalou 
Dia Mundial da Criança

Cinema, Teatro e Literatura preencheram o dia

Poiares e nos centros educativos de Arrifana e 
São Miguel de Poiares e também teatro, com a 
peça “O Rei Lambão” interpretado pelo grupo 
Acompanh’Arte, no CCP.

O Município proporcionou assim um dia 
diferente às mais de 600 crianças que frequentam 
o ensino pré-escolar e também o primeiro ciclo 
do ensino básico nas várias instituições do con-
celho, incluindo IPSS’s.

Para o Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Henriques, «este tipo de dinamizações 
é extremamente importante para o bem-estar e 
felicidade das nossas crianças», sublinhando ainda 
que, desta forma, «estamos também a investir no 
futuro, proporcionando um crescimento harmo-
nioso e saudável àqueles que serão as mulheres e 
homens de amanhã».

LITERATURA A presença do escritor António Vilhena foi uma constante ao longo de todo o dia

Teatro para todos os gostos
Aprogrmação cultural do CCP tem sido 

bastante preenchida e diversificada, 
proporcionando momentos de lazer e cultura ex-
tremamente enriquecedores. 

O Teatro tem sido componente mais pre-
sente, com a realização de várias peças, de que 
são exemplo, mais recentemente “Peter & Wen-
dy”, “Orpheu-Lado B” ou “Costa d’África”, da 

responsabilidade, respetivamente, da Companhia 
Marimbondo, Bússola Nómada, Trincheira Teatro 
e ADRAS-Associação Didática e Recreativa Arte 
e Saber, da Lousã, através do grupo de teatro “ Os 
Canastrões”.

Esta dinâmica é resultado das parcerias que 
este Executivo tem estabelecido com as diversas 
associações não só do concelho como da região.

Pintura em exposição no CCP

Durante o mês de Maio esteve patente no 
CCP - Centro Cultural de Poiares a  Ex-

posição “ Modernidade e Cidadania: Seiscentos 
Anos da Chegada dos Portugueses a Ceuta “. Re-
sultante de uma parceria entre Município, 
Escola de Educaçao Sénior IHSénior do 
Instituto Humanos. e Associação ICreate, 
estiveram expostas as obras desenvolvi-
das durante o ano lectivo na disciplina de 
Pintura e Desenho. 

A Associação ICreate assumiu-se como 
parceiro para o acolhimento dos alunos, 
amigos, familiares e representantes da Es-
cola de Educação Sénior, organizando um 

almoço de confraternização,tendo na ementa 
a tradicional chanfana de Vila Nova de Poiares, 
estando presente a Avó Perpétua para um mo-
mento de animação.
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Criação de Centro de Interpretação pode ser próximo passo para preservar na História o trágico acidente

Município e Força Aérea recordam 
pilotos que “tombaram” no Carvalho
O Município de Vila Nova de Poiares e a Força Aérea Por-

tuguesa assinalaram os 60 anos passados sobre o acidente 
que vitimou, em 1955, oito dos doze pilotos que com-

punham a formação comandada pelo Capitão Rangel Lima, quando 
chocaram no lugar do Carvalho.

A cerimónia de homenagem começou com uma Missa Campal, 
na Capela em Honra de Nossa Senhora do Ar, construída para per-
petuar a memória daqueles que ali “tombaram”, seguindo-se a de-
posição de Coroas de Flores no Cruzeiro onde estão inscritos os seus 
nomes, por parte do Presidente da Câmara Municipal, João Miguel 
Henriques, do Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, General 
José Pinheiro, da Associação dos Especialistas da Força Aérea e ainda 
de familiares dos pilotos.

Este acidente, o maior jamais registado na história da Força Aé-
rea Portuguesa, está também evocado numa das rotundas da Avenida 
Manuel C. Coelho, principal porta de entrada do Concelho, através 
do monumento “Voo dos Anjos”, inaugurado por ocasião dos 50 anos 
sobre o acontecimento, sendo constituído por oito colunas encima-
das por “asas”, cada uma delas representando um dos oito militares 
que pereceram no acidente de 1955.

Refira-se que, a este propósito, João Miguel Henriques consi-
dera ser importante perpetuar e relembrar às gerações vindouras 
este trágico episódio, pois, como referiu, “é primordial preservar 
aquela que é a nossa história.” Nesse sentido, o Presidente da Câ-
mara Municipal encetou os primeiros passos informais para que Vila 
Nova de Poiares possa, no futuro, ter um Centro de Interpretação no 
lugar do Carvalho, que recorde aqueles que “tombaram” ao serviço 
da Pátria.

Para tal, foi lançado o repto ao General José Pinheiro para o esta-
belecimento de contactos com vista à concretização deste projecto, 
recorrendo não só ao espólio existente nas Forças Armadas, mas 
também à recolha do registo de testemunhos daqueles que viveram 
aqueles trágicos momentos.

SOLENIDADE Momento Solene da Homenagem aos pilotos falecidos no trágico acidente

HOMENAGEM Município e Força Aérea depositam Coroa de Flores no Monumento erigido no local

Atualidade
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Vila Nova de Poiares celebrou, ao longo 
de dois dias, a II Recriação do Mercado 
Antigo e o XIX Festival de Folclore, or-

ganizado em parceria entre a Câmara Municipal e 
o Grupo Folclórico e Etnográfico do Município.

O primeiro dia do evento foi marcado pela 
presença dos ranchos folclóricos “Os Pesca-
dores de Matosinhos”, “As Janeiras de Glória do 
Ribatejo” (Santarém), o Rancho Folclórico de 
Bravães (Ponte da Barca) e o anfitrião Grupo Fol-
clórico e Etnográfico do Município de Vila Nova 
de Poiares. Para além destas atuações, o festival 
contou, ainda, com outras atividades, nomeada-
mente, uma demonstração e workshop de danças 
latinas, proporcionada pela “Fábrica de Danças 
Latinas” e a Associação iCreate.

No segundo dia do festival, teve lugar uma 
missa cantada pelo Grupo Folclórico e Etnográ-
fico do município em memória dos elementos 

Poiares reviveu Mercado Antigo e 
acolheu XIX Festival de Folclore

Iniciativa organizada em parceria com o Grupo Folclórico e Etnográfico do Município

que já pereceram. Durante a tarde, o destaque 
foi para as marchas populares, sendo que o fes-
tival contou com alguns desfiles da Marcha de 
Souselas (Coimbra), da Marcha da Barqueira de 
Taveiro (Coimbra) e ainda da Marcha da Travanca 
do Mondego (Penacova).

Durante os dois dias do certame Poiares re-
viveu ‘velhos tempos’ com o Mercado Antigo, 
onde artesãos e associações puderam expor e 
vender os produtos endógenos do concelho, ‘à 
boa maneira antiga’, da forma artesanal e tradi-
cional como se fazia desde tempos imemoriais.

Para o Presidente da Câmara, João Miguel 
Henriques, que fez questão de estar presente no 
evento, esta é uma importante iniciativa que re-
flete a preocupação do executivo em defender e 
preservar os costumes e tradições de Vila Nova de 
Poiares contribuindo para o reforço dos valores e 
identidade cultural de Poiares e dos Poiarenses. TRADIÇÃO Poiares reviveu ‘velhos tempos’ com a II recriação do Mercado Antigo

O Complexo da Fraga – Zona de Recreio 
e Lazer ‘arrancou’ para mais uma época 
balnear, com uma nova concessão, que 

colocou o espaço em funcionamento, permitindo 
que os utilizadores, não só de Poiares, como dos 
concelhos vizinhos, aproveitem as excelentes 
condições deste complexo para desfrutarem de 
uns magníficos momentos de lazer e diversão.

A Concessão do espaço, que é propriedade 
do Município de Vila Nova de Poiares, foi pela 
primeira vez a concurso público, permitindo 
que todas as associações, coletividades ou em-
presas, se candidatassem à exploração daquele 
empreendimento turístico, mediante a inclusão 
de algumas condições no caderno de encargos 
que ajudam a promover e a dar mais qualidade 
à utilização daquela estrutura, nomeadamente, a 
contratação de nadadores-salvadores e a obriga-
toriedade de promover, com regularidade, a di-
namização do Complexo, com a realização de 
atividades culturais e recreativas.

A empresa que ganhou o concurso foi a Vert-
enteRecord, de Vila Nova de Poiares, e apesar de 
ter iniciado a concessão ainda há pouco tempo, 
os resultados têm sido excelentes, conseguindo 
fazer com que as Piscinas da Fraga, como são 
popularmente conhecidas, sejam um autêntico 

Nova Concessão do «Complexo da Fraga - Zona de Recreio e Lazer»

Piscinas da Fraga são um sucesso

sucesso, fruto das excelentes condições daquela 
estrutura.

Refira-se que o Complexo da Fraga, locali-
zado em S. Miguel de Poiares, junto à EN-17, é 
dotado das melhores e mais modernas condições, 

dispondo de seis piscinas naturais, espaços de rec-
reio e lazer, várias zonas de sombra, bar de apoio 
e esplanada, a par de uma envolvente natural ver-
dadeiramente convidativa e de beleza singular.

Se a tudo isto juntarmos os excelentes aces-

sos, parques de estacionamento e a entrada livre, 
estão reunidas todas as condições para que este 
local seja um dos mais procurados da região e um 
importante pólo de atração de visitantes, não só 
dos concelhos vizinhos, como da região e do país.

CALOR Piscinas da Fraga tem sido o local de eleição por milhares de pessoas para se refrescarem este Verão
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Milhares de visitantes em Poiares para as Festas em honra de Nª Srª das Necessidades

Festas do Concelho ‘em alta’
O s festejos em honra de Nossa Senhora das Necessidades 

são, todos os anos, o palco de reencontro das famílias  
poiarenses, com muitos emigrantes a regressarem a Vila 

Nova de Poiares para gozarem as suas férias, aproveitando as ím-
pares condições naturais do Concelho, de que são exemplo as Pis-
cinas da Fraga, ou tão só deliciarem-se com a gastronomia local, na 
qual a Chanfana é rainha.

Este ano não foi exceção, e as Festas do Concelho de Vila Nova 
de Poiares, em honra de Nossa Senhora das Necessidades, junta-
ram, mais uma vez, o sagrado e o profano num mesmo programa, 
proporcionando três dias de festejos, onde o ponto alto foi a pro-
cissão da Padroeira, na tarde de domingo. Durante a manhã houve 
ainda lugar à participação da Filarmónica Santanense.

À tarde, e depois da Missa Solene, decorreu a procissão, em 
desfile, percorrendo as principais artérias da vila, onde estiveram 
representações de todas as igrejas e capelas do Concelho, acompa-
nhada dos inúmeros fiéis que sempre fazem questão de participar 
nos festejos religiosos.

O Município de Vila Nova de Poiares continuou a ser parceiro 
na organização dos festejos, nomeadamente patrocinando o cartaz 

de espectáculos, o qual reflectiu a preocupação em proporcionar a 
todos os visitantes os mais variados estilos musicais.

Assim, no sábado, a cabeça de cartaz foi a cantora Kika (vence-
dora do programa Factor X), precedida pela Banda Ice, seguindo-
se, no domingo, o grupo Vintage e a popular Mónica Sintra e, na 
segunda-feira, o encerramento da festa coube à Banda Ministério. 

No último dia de festa a vertente sagrada esteve também 

em destaque com a realização de Missa pelos Irmãos Falecidos e           
intenção pelos Irmãos vivos. No recinto dos festejos não faltaram as 
pistas de automóveis, barracas de farturas e pão com chouriço, bem 
como as tasquinhas/bares e a tradicional quermesse.

Refira-se que a organização esteve mais uma vez a cargo da      
Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, com o apoio da   
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.
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O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Poiares, João Miguel Henriques, foi o pro-
motor de uma reunião entre o empresário poi-

arense António Monteiro, proprietário da marca Nutriva 
e as alunas do 11ºC da EB 2/3 Dr. Daniel de Matos, que 
recentemente alcançaram o 3º lugar no Concurso Muni-
cipal de Ideias de Negócio 2015, com o projeto “Caçoili-
nhos de Chanfana” (ver notícia nesta página).

Este encontro serviu para aferir da possibilidade de 
comercialização deste produto gastronómico, recorrendo 
para tal à experiência, capacidade de produção e know-
how da Nutriva, sendo que a Câmara Municipal assumiu 
o papel de elo de ligação entre as alunas e o empresário.

De acordo com João Miguel Henriques, “o Concurso 
Municipal de Ideias de Negócios revelou projetos muito 
interessantes por parte de todos os jovens participantes, 
sendo que os “Caçoilinhos de Chanfana”, para além de 
estarem ligados endogenamente a Vila Nova de Poiares, 
promovendo a marca Capital Universal da Chanfana,   
representam uma clara oportunidade de negócio.”

Para António Monteiro, “a Nutriva está sempre de 
portas abertas para o empreendedorismo”, destacando “o 

Empresa poiarense Nutriva será a responsável pela sua comercialização

“Caçoilinhos de Chanfana” podem 
ingressar no mercado em breve

índice de notoriedade que as jovens já conseguiram alcan-
çar, colocando as pessoas a falar do seu produto, o que é 
por si só uma coisa fantástica.”

“Estamos completamente disponíveis para apoiar 
as jovens, sendo necessário neste momento fazer uma 
prospeção de mercado”, continuou António Monteiro, 
referindo ainda que os “Caçoilinhos de Chanfana” tem um 
enorme potencial. O empresário Poiarense aproveitou 
ainda para enaltecer o “empenho excecional do Presi-
dente da Câmara, que com total disponibilidade tem sido 
o elo de ligação para que possamos colocar no mercado 
este produto.”

No final da reunião, onde foram definidos os próxi-
mos passos que permitam levar à comercialização dos 
“Caçoilinhos de Chanfana”, João Miguel Henriques 
aproveitou para reforçar a “capacidade de empreende-
dorismo dos Poiarenses bem patente nestas jovens. Aliás, 
Vila Nova de Poiares sempre mostrou ter Homens e Mu-
lheres com uma enorme capacidade empreendedora, que 
transformaram as dificuldades com que se depararam em 
sucesso, sendo o empresário António Monteiro um verda-
deiro exemplo”, concluiu o Autarca.

Depois de vencer o Concurso Municipal de       
Ideias de Negócio 2015, o projeto “Caçoilinhos 
de Chanfana”, da autoria das alunas do 11ºC da 

EB 2/3 Dr. Daniel de Matos, de Vila Nova de Poiares, 
conquistou o terceiro lugar do Concurso Intermunicipal 
de Ideias de Negócio que teve lugar em Tábua.

O Concurso Intermunicipal decorreu no âmbito do 
Programa de Empreendedorismo nas Escolas “Conquista 
a Região de Coimbra com a tua Ideia”, reunindo no Cen-
tro Cultural de Tábua 18 projetos dos vários municípios 
que compõem a CIM-Região de Coimbra, com os ‘caçoi-
linhos’ a destacaram-se dos demais projetos a concurso e a 
conquistarem o júri com uma ideia de negócio inovadora.

Em termos gerais, trata-se de um projeto que con-
siste na produção de uma ‘empada de chanfana’, em for-
ma 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.

A aposta do Município de Vila Nova de Poiares na 
promoção do empreendedorismo nas escolas começa 
a dar os seus ‘frutos’, fazendo vir ao de cima o caráter 
inovador dos poiarenses mais jovens, apresentando ideias 
com grande potencial de negócio, como é o caso deste 
projeto, numa demonstração não só capacidade de ino-
vação, como um verdadeiro espírito empreendedor, dan-
do corpo e estrutura às suas ideias e transformando-as em 
produtos/serviços.

Depois da ideia é preciso dar-lhe sequência e, também 
nesse âmbito o Município tem estruturas de apoio, através 
do Gabinete Municipal de Apoio ao Empreendedor, que 
poderá agora apoiar no registo da marca e em articu-
lação com a Associação Empresarial de Poiares (AEDP), 
procurar parcerias empresariais para que o produto possa 
ser implementado e introduzido no mercado.

O Município dá os parabéns às alunas, agradecendo o 
empenho e esforço dedicados a este projeto que tão bem 
representou Vila Nova de Poiares neste Consurso Inter-
municipal.

REUNIÃO Presidente da Câmara, alunos e empresário no final da reunião

CONCURSO Alunos de Poiares conquistam 3º lugar no Concurso Intermunicipal

Poiares conquista 3º lugar no 
Concurso Intermunicipal de 
Ideias de Negócio
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Os alunos do 12º ano do Curso 
Técnico Profissional variante 
Restauração/bar do Agrupa-

mento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 
realizaram e apresentaram a sua prova final 
(Prova de Aptidão Pedagógica), organizan-
do um serviço completo como se de um 
evento se tratasse.

Para os avaliar estava o júri presidido 
pelo Chef Tiago, do Hotel Melia da Lousã, 
André Oliveira, professor e gerente do 
Restaurante Estrela da Mó, bem como 
outros professores que acompanharam os 
jovens ao longo do seu percurso escolar. 
Paralelamente, e a convite da Diretora do 
Agrupamento de Escolas, Eduarda Carval-
ho, também esteve presente o Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Poi-
ares, João Miguel Henriques.

O ‘evento’ iniciou com a receção aos 
convidados, seguindo-se o ‘buffet’, com-

Alunos aprovados na 
Prova de Aptidão

posto por entrada, prato principal de peixe 
e carne, terminando com o ‘buffet’ de so-
bremesas. Refira-se que a ementa foi de-
lineada pelos próprios alunos, tendo sido 
confeccionada pelos alunos do 11º ano do 
Curso Técnico Profissional de Cozinha.

Terminado o ‘repasto’, as opiniões 
não poderiam ser as melhores, com os co-
mensais a tecerem os mais rasgados elogios 
ao serviço prestado pelos alunos, como 
toda a organização e preparação do evento, 
que revelou níveis de rigor e exigência ao 
nível das empresas profissionais do sector.

O Presidente da Câmara Municipal, 
que fez questão de agradecer o convite 
formulado pelo Agrupamento de Escolas, 
aproveitou a oportunidade para dirigir al-
gumas palavras de apoio e incentivo aos alu-
nos. João Miguel Henriques realçou a ex-
celência do serviço, demonstrativo do nível 
de qualidade do ensino em Vila Nova de 

Poiares, especialmente no que toca a este 
tipo de cursos técnico-profissionais, reve-
lando-se uma aposta cada vez mais ganha 
do Agrupamento de Escolas, contribuindo 
para a formação profissionalizante de vários 
jovens poiarenses que, para além de con-
cluírem a escolaridade obrigatória, saem da 
escola com inúmeras aptidões e competên-
cias adquiridas, essenciais para uma inte-
gração de sucesso no mercado de trabalho.

João Miguel Henriques aproveitou 
ainda a oportunidade para agradecer, publi-
camente, e em nome da Autarquia a que 
preside, a todos os jovens que, com exigên-
cia rigor e profissionalismo têm dado um 
grande apoio ao Município, ao fazerem 
o serviço de ‘catering’ dos mais variados 
eventos que a Autarquia realiza, conferindo 
um elevado nível de excelência, referindo 
que estes jovens são credores do nosso 
reconhecimento.

12º ano do Curso Técnico de Restauração/Bar realizou prova final

PROVA Finalistas do Curso Técnico  de Restauração / Bar realizam Prova de Aptidão Profissional

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares en-
cerrou em festa mais um ano letivo, com a realização da 
“Festa do Agrupamento”, num evento que contou com a 
organização de várias atividades culturais protagonizadas 
por alunos e professores.
O Presidente da Câmara Municipal fez questão de estar 
presente, manifestando o apoio sempre presente do Mu-
nicípio às atividades do Agrupamento de Escolas, reco-
nhecendo o importante papel da Escola no desenvolvi-
mento das crianças e jovens poiarenses, não só a nível 
escolar, como também a nível pessoal.

No âmbito das atividades curriculares, cerca de 40 crianças do 
primeiro ciclo do ensino básico do Centro Escolar de Arrifana visita-
ram os Paços do Concelho e ficaram a conhecer os diversos serviços 
municipais.

As crianças, devidamente acompanhadas pelos seus professores, 
percorreram os diferentes serviços da Câmara Municipal, ficando a 
conhecer cada um dos departamentos do Município e, nem o gabinete 
da presidência escapou à ‘invasão’ pacífica dos poiarenses mais peque-
nos que, assim, puderam ter um contato mais próximo com o órgão 
autárquico responsável pela gestão político-administrativa do conce-
lho, tendo tido ainda oportunidade para colocar questões diretamente 
ao Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, que fez 
questão de responder a todos, sublinhando o simbolismo do momento.

Crianças da Arrifana visitaram Câmara Municipal

VISITA Crianças conheceram os ‘cantos’ à Autarquia

No final do ano letivo decorreu mais um Sarau Cultural das 
Atividades de Enriquecimento Cultural, com a participação 
dos alunos das disciplinas de Expressão Musical, Educação 
Física e Inglês dos três Centros Educativos do Concelho.

Educação

O ambiente foi o mote da exposição de cartazes que esteve 
patente no CCP,  refletindo a preocupação e o trabalho dos 
alunos do 4º ano do Centro Educativo de Santo André e que 
contou com o apoio da Câmara Municipal.

O Ambiente é de todos... a 
preservação também!

Sarau Cultural das AEC’s

Agrupamento de escolas 
encerrou Ano Letivo em Festa
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Reunião oRdináRia 4 de Maio de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Cedência temporária de exploração do Complexo da 
Fraga- Zona de Recreio e de Lazer
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a abertura de 
concurso público para cedência temporária de exploração 
do Complexo da Fraga- Zona de Recreio e de Lazer, nos 
termos da proposta e aprovar o caderno de encargos.
2.Cedência temporária de exploração da Piscina 
Municipal descoberta sita no Complexo desportivo de 
Vila nova de Poiares
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção 
dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar a abertura de concurso 
público para cedência temporária de exploração da Piscina 
Municipal Descoberta sita no Complexo Desportivo de Vila 
Nova de Poiares, nos termos da proposta apresentada, 
bem como aprovar o respetivo caderno de encargos.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. emissão de Certidão de destaque – José Luís alves 
Pereira Simões Santana – eirinhas  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. emissão de Certidão de destaque – Henricus adrianus 
Josephus Klerx – Crasto  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 58/2014 – informação Técnica – 
derek Bohemia – ervideira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 22 de Maio de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Plano de ajustamento Municipal – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do Partido Social Democrata, ratificar o Plano 
de Ajustamento Municipal.
2. Recauchutagem Poiarense, Lda. – Construção de 
edifício na Zona industrial – Proposta de isenção de Taxa 
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos 
Srs. Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar a 
proposta acima transcrita.
3.Proposta para Fixação dos Coeficientes de Localização 
para Cálculo do imposto Municipal sobre imóveis
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
coeficientes de localização para cálculo do Imposto 
Municipal sobre Imóveis de 0,5 para habitação nas 
localidades de Sabouga, Moura Morta, Ponte de Mucela, 
Mucela, Igreja Nova, Barreiro, Terreiros de Santo António e 
Terreiros de Além, e de 0,70 para indústria.
4. desvinculação da Secção de Municípios com atividade 
Taurina  
A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PSD, aprovar a desvinculação.
5. Procedimento para aquisição de Combustível 
Rodoviário a Granel – decisão de Contratar/aprovação 
das Peças do Procedimento/nomeação do Júri – Para 
Ratificação
 A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do Partido Social Democrata, ratificar a decisão.
6. Parecer Prévio Vinculativo – Contratação de Serviços 
de assessoria Técnica especializada na área da Saúde, 
Higiene e Segurança no Trabalho
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 60/2014 – Legalização de 

Garagem – Maria aldina de Carvalho Montenegro Ferrão 
e outros – Quintais da Vila
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Comunicação Prévia nº 1/2015 – execução de 
infraestruturas em arruamentos Públicos – noS-
Comunicações, Sa – Ferreira  e Vale de Vaqueiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de obras nº 230/2007 – informação Técnica 
de 7/5/2015 – Fernando Manuel Barreto, unipessoal, 
Lda. – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
4. Processo de obras nº 41/2014 – Construção de 
alpendre – Fernando Rosa dias de Matos – Póvoa de 
abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras nº 47/2014 – Construção de 
Moradia e Muros de Vedação – Fátima Cristina Campos 
Carvalho – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Processo de obras nº 21/2009 – 1ª Prorrogação de 
Licença nº 14/2014 – Marco Paulo da Fonseca Prata 
Pires da Cruz – Pereiro de Cima – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
7. Processo de obras nº 59/2014 – Legalização de 
alterações em espaço destinado a oficina – José Pedroso 
Carvalho – entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
8. Processo de destaque – informação Técnica de 
12/5/2015 – Maria Júlia Relvas na qualidade de Cabeça 
de Casal da Herança de Júlia Pereira dias – Soutelo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
9. Processo de obras nº 56/2014 – Construção de 
Moradia e Muro de Vedação – dulce Maria da Costa 
Travassos – entroncamento
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 31º do CPA.
A Câmara deliberou, deferir a pretensão.

Reunião oRdináRia 5 de JunHo de 2015
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário 
do Município de Vila nova de Poiares
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Proposta de alteração dos coeficientes de localização 
do iMi
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta.

Reunião oRdináRia 19 de JunHo de 2015
PRESIDÊNCIA
1. Protocolo de acordo de Colaboração entre Município de 
Vila nova de Poiares e a aRPa - associação pela Redução 
Populacional e abandono de Cães e Gatos – Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. Contratação de empréstimo a Médio-Longo Prazo 
para liquidação de empréstimos ao abrigo do nº 5 do 
artº 42 da Lei nº 53/2014 de 25/08, até ao montante de 
9.350.843,48€ - Relatório Final
Na discussão e votação deste assunto esteve ausente o Sr. 
Vereador Carlos Henriques, do PSD, por impedimento legal, 
nos termos do CPA.
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Sr.Vereador Pedro Coelho, do Partido Social Democrata, 
aprovar o Relatório.
2. aditamento e alteração do Contrato de abertura de 
Crédito nº 208627611 - MillenniumBCP  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos 
Srs.Vereadores do Partido Social Democrata, aprovar o 
Aditamento e Alteração do Contrato.
3. alteração Constituição Júri - Procedimento de ajuste 
direto ao abrigo do acordo Quadro da Central de Compras 
da CiM-RC para aquisição de Combustível Rodoviário a 
Granel - Ratificação 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do Partido Social Democrata, ratificar.
4. Relatório Preliminar - Procedimento de ajuste direto 
ao abrigo do acordo Quadro da Central de Compras da 
CiM-RC para aquisição de Combustível Rodoviário a 
Granel - Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do Partido Social Democrata, ratificar.
5. PoiaRTeS 2015 – Redução de Taxas
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o assunto 
à Assembleia Municipal.
6. normas de atribuição de Prémios de desempenho 
desportivo – Gala do desporto de V.n.Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 07/2014 – Legalização de 
Moradia – José Jaime Baptista Correia e outros – 
ervideira 
Na discussão e votação deste assunto não esteve presente 
o Sr. Vice-Presidente, Artur Santos, por se considerar 
impedido, nos termos do nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de Loteamento nº 8/2002 – informação 
Técnica de 19/5/2015 – Vítor Marques Travassos – 
Bairro dr. Martins Vicente (Pinheirais) 
Na discussão e votação deste assunto não esteve presente 
o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se considerar 
impedido, nos termos no nº 4 do art.º 31º do CPA.
A Câmara deliberou, por unanimidade. que se entenda 
ser possível que a Câmara Municipal venha a considerar 
a possibilidade de que as infraestruturas do loteamento 
possam vir a ser recebidas unilateralmente, sem 
pedido expresso do requerente, atendendo a que tais 
infraestruturas estão concluídas.
3. Vistoria em edifício em más condições de solidez, 
segurança e arranjo estético – proposta de notificação 
dos proprietários – armanda Marquez Ferraz  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
notificação.
4. Processo de obras nº 51/2014 – Construção de 
Moradia – Ângela Cristina Fernandes Simões – Lameiros-
olho Marinho 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
5. Processo de obras 50/2003 e 06/2015 – Legalização 
– alves Bandeira e Cop. Lda – Vale de Vaz  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manter em curso o 
processo pré-existente, a sua junção ao processo atual e 
ainda expressar a sua concordância com o recurso à figura 
de propriedade horizonta.
6. Processo de obras 11/2015 – Legalização de 
alterações e alteração de uso do edifício – Vitor Marques 
Travassos – entroncamento
Na discussão e votação deste assunto não esteve presente 

o Sr. Vereador Carlos Henriques, do PSD, por se considerar 
impedido, nos termos no nº 4 do art.º 31º do CPA
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
6. Reavaliações – Terrenos das escolas – enquadramento/
esclarecimento 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
reavaliações dos terrenos referentes aos artigos nº5434, 
3093, 3877 da Freguesia de Poiares Santo André, artigos 
nº 2077 e 1710 da freguesia de Arrifana, e artigo nº 381, 
da Freguesia de São Miguel de Poiares, nos termos do 
relatório de avaliação.

Reunião oRdináRia 3 de JuLHo de 2015
POLÍCIA MUNICIPAL
1. Colocação de sinalização vertical de informação H1a (2 
lugares de estacionamento autorizado para pessoas com 
mobilidade reduzida) e subsequente mudança do sinal de 
proibição C15 (estacionamento proibido) – aldeia nova – 
Junto à Segurança Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação 
de sinalização vertical.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. alteração ao orçamento nº 1/2015 e alteração ao 
Plano Plurianual de investimentos nº 1/2015
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar as alterações.
2. Montepio - adicional a Contrato de mútuo, operação n.º 
058-36.100125-6, contratado nos termos do disposto do 
artº 40º nº 2 da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro e art. 4º 
do decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março (Saneamento 
Financeiro) – Valor inicial: 1.460.000,00€
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar a adenda ao contrato mútuo.
3. Caixa Geral de depósitos – diferimento de capital 
relativamente à operação n.º 9015/007127/191 – 
contrato de empréstimo nos termos do disposto do artº 
40º nº 2 da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro e art. 4º do 
decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março (Saneamento 
Financeiro) – Valor inicial: 4.015.000,00 € 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, aprovar o diferimento.
4. aquisição de Combustível Rodoviário – Gasóleo normal 
a granel – ao abrigo do acordo Quadro da Central de 
Compras da CiM-RC – Relatório Final
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores do PSD, ratificar o relatório final.
DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS
1. Processo de obras nº 07/2014 – demolição de 
moradia – antónio Jorge de almeida Pedroso – Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
2. Processo de obras nº 65/2014 – Legalização de 
moradia e anexos – daphne Lilian Reeve – Pereiro de 
Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.
3. Processo de Obras nº 63/2014 – Legalização de moradia 
e anexo – Alexander Baker Hutton e outra – Pereiro de 
Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.

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

DELIBERAÇÕES Reuniões Ordinárias do Executivo Municipal
no período de 4 de maio a 3 de julho de 2015

O período de Verão é aproveitado por muitas 
famílias poiarenses para gozar o seu período de 
férias fora do território, ausentando-se assim das 
suas residências. Com o intuito de promover uma 
maior segurança no Concelho, a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares vem associar-se na 

divulgação e promoção da campanha da Guarda 
Nacional Republicana “Verão Seguro – Chave Di-
reta”, destinada exatamente a essas situações.

Este programa mais não é do que uma ini-
ciativa que pretende conferir um sentimento de 
maior segurança à população, durante o período 

em que se ausentam das suas residências para 
usufruírem do seu merecido descanso, na medida 
em que as suas habitações serão objecto de uma 
maior atenção por parte da GNR durante as suas 
regulares acções de patrulhamento, sem qualquer 
custo.

Refira-se que o programa decorre até ao dia 
15 de Setembro, sendo que para aderir basta di-
rigir-se ao Posto Territorial da GNR de Vila Nova 
de Poiares, na Rua General Humberto Delgado, 
junto à Câmara Municipal, preenchendo o re-

querimento existente no endereço http://vera-
oseguro.mai.gov.pt ou em qualquer outro Posto 
da GNR.

Para a Câmara Municipal de Vila Nova de Poi-
ares, esta iniciativa é de extrema importância, na 
medida em que se trata de um serviço oferecido 
pela Guarda Nacional Republicana que vem au-
mentar não só a sensação de segurança existente 
nos cidadãos poiarenses, como é um relevante 
contributo para a constante salvaguarda dos bens, 
haveres e bem-estar das suas populações.

Município de Vila Nova de Poiares associa-se a 
campanha da GNR “Verão Seguro – Chave Direta”
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O Município de Vila Nova de Poiares, em 
parceria com a Faculdade de Ciências 
do Desporto e Educação Física da Uni-

versidade de Coimbra (FCDEF-UC), organizou 
o VII Meeting Internacional de Treinadores de 
Futebol.

Ao longo dos dois dias da iniciativa foram 
mais de 90 os participantes que vieram a Poiares 
para uma formação acreditada pelo Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude (IPDJ) com 2.1 
créditos para a cédula de treinador, e onde pu-
deram partilhar experiências com um painel de 
oradores conceituado e com provas dadas em ter-
mos de investigação científica na área do futebol e 
também na vertente prática do treino.

Em simultâneo com o VII Meeting realizou-
se também uma ação de formação para docentes 
possibilitando a obtenção de créditos para pro-
gressão na carreira.

Este Meeting, dirigido a treinadores, es-
tudantes, professores de desporto e atletas, con-
tou com a apresentação de estudos internacionais 
por parte do conceituado investigador Del Wong, 
do Technological and Higher Education Institute 
of Hong Kong, que partilhou o seu conhecimento 
na área “Respostas cardíacas e distâncias percorri-
das durante duelos 1 vs.1 no futebol”, abordando 
os “Efeitos dos jogadores neutros e diferentes 
condições da tarefa”.

Estiveram ainda presentes o Diretor da Facul-
dade de Ciências do Desporto e Educação Física 
da Universidade de Coimbra, Professor Doutor 
António Figueiredo; o Presidente da ANTF, José 
Pereira; o Diretor Regional do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude, Dr. José Cardoso 
e o representante da Federação Portuguesa de 
Futebol, Dr. Silveira Ramos.

VII Meeting Internacional de 
Treinadores de Futebol em Poiares

Iniciativa juntou mais de 90 participantes ao longo de 2 dias

Outra das presenças mais marcantes do 
Meeting foi a do Treinador da Associação Aca-
démica de Coimbra – OAF, José Viterbo, que 
participou numa Mesa Redonda sobre “O papel 
da observação e análise do jogo/jogador na pre-
paração de uma equipa de futebol”, juntamente 
com Hugo Relvas e Miguel Couceiro, ambos da 
Universidade de Coimbra.

José Viterbo deu também o seu importante 
contributo no painel “A importância de uma eta-
pa de transição no final do processo de formação 
do jovem futebolista”, partilhando com os pre-
sentes a sua vasta experiência nesta matéria.

Além destes houve ainda lugar para vários 
painéis de debate sobre temáticas associadas, 
como “Métricas computacionais para análise de 
jogo no futebol: Aplicações e possibilidades”; 

“Network - Análise da Interacção e Dinâmica do 
Jogo de Futebol”; “Relative Age Effect - Um estu-
do no espaço europeu”; “Avaliação do desempen-
ho técnico de jovens guarda-redes de futebol” e 
ainda “O acompanhamento do jovem jogador de 
futebol: a articulação entre a FPF, as associações 
distritais e os clubes”.

A parte teórico-científica foi ‘colocada em 
prática’ no dia seguinte, no Estádio Municipal Rui 
Manuel Lima, com a abordagem de algumas das 
temáticas analisadas nos painéis do dia anterior, 
nomeadamente a “Iniciação ao treino do Jovem 
guarda-redes” e “a progressão na aprendizagem 
da organização defensiva”, contando para o efeito 
com a importante participação dos atletas da As-
sociação Desportiva de Poiares.

Este VII Meeting Internacional de Treinadores 

de Futebol não terminaria sem a apresentação do 
livro “Os Jogos por Trás do Jogo”, da autoria de 
António Barbosa. O Município esteve represen-
tado pelo Vice-Presidente, Artur Santos, também 
ele investigador da área do Desporto e recém-
doutorado em Ciências do Desporto, Ramo de 
Treino Desportivo, que acompanhou de perto os 
trabalhos, ao longo dos dois dias do evento.

Para o Município esta atividade constitui 
uma importante aposta na formação desportiva 
de qualidade, contribuindo também para a pro-
moção desportiva, social e cultural do concelho, 
ao mesmo tempo que representa a demonstração 
da capacidade de organizar eventos de grande di-
mensão e impacto, à semelhança das iniciativas de 
grande escala que têm decorrido em Vila Nova 
de Poiares.

FUTEBOL Especialistas analisaram modalidade ao nível da investigação científica

Vila Nova de Poiares recebeu mais uma edição do Torneio 
Internacional de Voleibol - Summer Cup, que se decor-
reu em simultâneo em 4 municípios (Lousã, Vila Nova 

de Poiares, Góis e Miranda do Corvo).
Ao longo dos 5 dias de competição, passaram por Vila Nova 

de Poiares cerca de 1500 atletas das várias equipas presentes, 

vindas dos mais diversos países, nomeadamente, França, Espanha, 
Bélgica, Holanda, Itália e Portugal (incluindo as regiões autónomas 
da Madeira e Açores), participando nos 54 jogos que decorreram 
no Pavilhão Gimnodesportivo.

Além da vertente desportiva, os atletas puderam ainda conhe-
cer e desfrutar das paisagens naturais do Concelho. 

XVI Torneio Internacional de 
Voleibol - Summer Cup 2015
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A secção de atletismo da Associação Recrea-
tiva de São Miguel de Poiares (ARSM) or-
ganizou, com o apoio do Município de Vila 

Nova de Poiares e das juntas de freguesia do concelho, 
a segunda edição do “POIARES TRAIL”, dividido em 
três provas, ‘Trail NUTRIVA’ com 28km, ‘Mini-trail 
ANSELL’ de 15km e ‘Caminhada CLÍNICA MÉDICA 
SANTO ANDRÉ’ também de 15km.

Nesta segunda edição o número de participantes 
bateu todos os recordes, ultrapassando os 750 inscri-
tos nas diversas provas, ganhando até uma dimensão 
internacional, já que os participantes vieram não só 
dos mais diversos pontos do país e ilhas, como in-
clusive também de França. Neste capítulo, destaque 
para a ‘participação especial’ de Filipe Albuquerque, 
o conhecido piloto oficial da Audi, que ‘corre’ na 
mítica prova de Le Mans.

Os ‘runners’ percorreram os vários troços do 
percurso de floresta proposto pela organização, 
distribuído entre as diversas freguesias de Poiares, 
descobrindo ou redescobrindo alguns dos recantos 
naturais mais bonitos do concelho, proporcionando 
momentos seguramente inesquecíveis de contacto 
directo com a Natureza.

O sucesso da edição deste ano do Poiares Trail 
demonstra que a modalidade tem vindo a ganhar cada 
vez mais adeptos, ao mesmo tempo que comprova o 
rigor e qualidade da organização, a secção de Atletis-
mo da ARSM, fruto da experiência acumulada dos 
organizadores que são também atletas e que sabem, 
como ninguém, quais os pormenores que fazem a 
diferença para o sucesso desta atividade. 

Neste âmbito é de destacar a importância que a 
organização deu, não só à qualidade dos ‘reforços ali-
mentares’ ao longo da prova, proporcionando níveis 
de hidratação adequados, bem como em matéria de 
segurança, onde nenhum pormenor foi descurado, 
com a presença de elementos da Polícia Municipal, 
Bombeiros Voluntários, Agrupamento de Escuteiros e 
muitos outros voluntários ao longo de vários pontos 
do percurso.

A animação foi também uma constante, ao longo 
da prova, numa articulação com o Rancho Folclórico 
do Centro de Convívio do Carvalho e o Grupo Fol-
clórico e Etnográfico do Município, presentes em 
pontos-chave do percurso, promovendo algumas atu-
ações para ‘animar’ os atletas que iam passando.

Esta segunda edição contou com algumas novi-
dades face à primeira edição, a saber a sponsorização 
dos percursos, bem como do ponto de partida que 
foi no Centro da Vila, com o objetivo de um maior 
envolvimento de toda a comunidade numa prova que, 

Prova juntou mais de 750 participantes e poderá integrar o Circuito Nacional de Trail

POIARES TRAIL ultrapassou as 
melhores expectativas

acima de tudo promove, divulga e dá conhecer os recur-
sos, produtos e potencialidades de Poiares.

Outra das novidades foi a utilização do mais recente 
produto de artesanato do concelho, a ‘xibita’, que foi uti-
lizado como o motivo principal nos troféus a entregar aos 
vencedores dos vários escalões.

Para o Presidente da Câmara Municipal, que fez 
questão de participar na prova, o balanço não podia 
ser mais positivo, destacando «a excelente capacidade 
organizativa e o elevado número de participantes» que 
coroaram de êxito esta prova, e que vem confirmar a an-
tevisão que o próprio ‘padrinho’ da prova, Arsénio Jorge 
Martins, deixou na apresentação do evento desportivo, 
feita em Abril, de que «o POIARES TRAIL tem todas as 
condições para ser uma referência nacional do Trail».

O mesmo responsável não tem dúvidas de que «Vila 
Nova de Poiares é, hoje, cada vez mais, uma referência no 
‘mapa’ deste tipo de modalidades, em que, para além de 
promover hábitos de vida saudáveis e incentivar a prática 
desportiva, permite ainda dar a conhecer as excelentes 
condições naturais que o Município tem para oferecer».

Refira-se ainda que o enorme sucesso desta prova 
poderá ser um factor determinante para que, no próximo 
ano a prova possa já integrar o Circuito Nacional de Trail.

ENCHENTE Uma verdadeira ‘multidão’ na partida do POIARES TRAIL que teve lugar no Centro da Vila

NATUREZA Participantes puderam comprovar a dureza do “Trilho da Desgraça”
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‘POYARES ROTAÇÕES’
é já uma referência

Durante três dias mais de 5 mil visitantes passaram pelo certame

Durante três dias Vila Nova de Poiares foi 
o ponto de encontro dos entusiastas do 
mundo automóvel que aqui se deslo-

caram para visitar o Poyares Rotações Motor-
show, evento que nesta sua segunda edição trouxe 
até ao concelho mais de 5 mil pessoas.

O ponto alto do certame foi a presença dos 
pilotos consagrados e campeões que fizeram 
questão de se associar ao certame. Falamos de 
nomes que dispensam apresentações, nomeada-
mente Rui Madeira, Ricardo Leal dos Santos, 
Ricardo Porém, Jorge Ortigão e Pedro Ortigão, 
bem como os campeões poiarenses Tiago Dias 
(Navegação) e Manuel Marques (Autocross).

Na sessão que decorreu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, o Presidente da Câmara 
Municipal, João Miguel Henriques, aproveitou 
a oportunidade para destacar e homenagear os 
feitos alcançados pelos pilotos, dirigindo palavras 
de enorme reconhecimento e agradecimento 
aos poiarenses, “pessoas simples, mas verdadei-
ros campeões, que têm levado o nome de Vila 
Nova de Poiares ao lugar mais alto do pódio.”João 

Miguel Henriques referiu ainda que “o desporto 
não é só futebol, pelo que fico extremamente 
satisfeito pelo prestígio e reconhecimento que o 
Poyares Rotações já alcançou, a que não é alheio 
a presença de nomes tão sonantes como os que 
hoje aqui temos entre nós”.

Rui Madeira, Campeão do Mundo de 
Produção FIA (1995) e Bi-Campeão Nacional 
do Grupo N (1993 e 1994) destacou o “envolvi-
mento do Município de Vila Nova de Poiares na 
promoção do desporto automóvel, facto que 
merece o meu reconhecimento e agradecimento, 
por permitir envolver e cativar os mais jovens”.
Aludindo ao facto de ser um beirão – natural de 
Oliveira do Hospital -, Rui Madeira recordou 
ainda o pioneirismo e a tradição que os ralis sem-
pre tiveram em Vila Nova de Poiares: “não posso 
deixar de recordar que foi graças aos entusiastas 
desta terra que os vulgos ralis “pirata” passaram 
a ser homologados”, referiu, agradecendo o “seu 
pioneirismo e importante contributo na pro-
moção deste desporto”.

Após a Sessão, os pilotos visitaram o certame, 

não faltando palavras elogiosas à organização pela 
qualidade demonstrada, passando depois para o 
volante, onde demonstraram o porquê dos seus 
títulos no circuito improvisado para o motor-
show.

O circuito do motorshow este ano transferi-
do para o “skatepark”, espaço contíguo à Alameda 
Santo André, uma novidade que permitiu mo-
mentos de maior espetacularidade para o público 
e pilotos, não só porque estavam mais próximo 
das “máquinas”, mas sobretudo porque o recinto 
trouxe maior segurança para pilotos e espectado-
res. As novidades não se ficaram por aqui, com 
a presença de simuladores, a oportunidade do 
público realizar co-drivers, e ainda o alargamento 
do certame a motos e veículos pesados, para além 
dos automóveis clássicos, superdesportivos e car-
ros de competição.

Refira-se ainda que este evento tem uma 
vertente solidária, na medida em que os lucros 
obtidos serão entregues na íntegra à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, parceiros na organização.

SUCESSO Pilotos., Organização e Município satisfeitos com o êxito do Poyares Rotações Motorshow

15Nº 7 - Ano II - II Série
11 de Agosto de 2015



16 Nº 7 - Ano II - II Série
11 de Agosto de 2015 A Fechar

Alameda Santo André 
acolherá a POIARTES

A vigésima sexta edição da POIARTES 
contará com uma série de novidades, 
desde logo uma nova localização, 

decorrendo na Alameda Santo André. Para além 
dos habituais espaços de artesanato e gastrono-
mia, a feira irá também acolher uma mostra de 
caprinicultura, mostra agrícola, comercial e in-
dustrial, a par ainda de um setor automóvel.

Outro dos grandes atrativos da POIARTES 
2015 é o seu cartaz artístico, com destaque para a 
presença de “José Cid&Big Band” na noite de sex-
ta-feira(dia 11), de Cuca Roseta, no sábado (dia 
12) e ainda, no domingo, dos conjuntos poiaren-
ses “Não há 2 sem 3” e “Trapos & Farrapos”. A par 
dos artistas principais haverá ainda animação mu-
sical com DJ’s, e um conjunto alargado de ativi-
dades, onde se inclui animação de rua, espaços 
de insufláveis, animação infantil e Ludoteca Itine-

rante, onde os pais podem deixar, em segurança, 
os seus filhos, libertando-os para uma visita mais 
descansada ao certame. 

Da programação da POIARTES 2015, 
há a destacar também o Encontro de Bandas 
Filarmónicas, que terá lugar no dia de sábado, 
sendo que, neste dia, haverá ainda uma Mega Aula 
de Zumba Solidário, cuja receita reverterá a favor 
de famílias carenciadas do concelho.

Outro dos pontos altos do fim-de-semana é a 
realização do VIII Encontro de Motas e Motoriza-
das Antigas e ainda do XIV Capítulo da Confraria 
da Chanfana que, à semelhança das edições an-
teriores, reunirá em Poiares representações das 
diferentes confrarias gastronómicas dos diversos 
pontos do país e também do estrangeiro, onde 
os comensais se juntarão em torno do prato de 
excelência da nossa gastronomia, a Chanfana.


