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TRIBUNAL DE CONTAS DEU VISTO
AO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

O valor global da assistência financeira é de 14 milhões de euros. Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, “estão criadas as condições para o caminho da sustentabilidade”.
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1º CICLO
Preço dos transportes escolares vai ser
também reduzido em 50%
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Festa de Nossa Senhora das Necessidades foi o
ponto de reecontro das famílias Poiarenses

III Recriação do Mercado Antigo
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MUNICÍPIO VAI INVESTIR NA REDE DE SANEAMENTO
BÁSICO E MELHORAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA
“Investimento no valor de 400 mil euros vai permitir cumprir
compromisso assumido com os Poiarenses!”
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EXPOSIÇÃO “OBJETOS E
ESTÓRIAS DA NOSSA
ESCOLA”
Exposição patente no Centro Escolar
de Santo André representa o primeiro
passo para a criação do Museu Escolar
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ABERTURA

FINANÇAS MUNICIPAIS

EDITORIAL

JUNTOS CONSEGUIMOS!
REDUZIR A DÍVIDA TOTAL EM:

20.493.024,54 €

ç

ç

- 3.285.585,36 €

17.207.439,18 €

22 | OUTUBRO | 2013

AGOSTO | 2016

REDUZIR O EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO EM:

13.809.583,07 €

ç

ç

- 5.512.345,23 €

8.297.237,84 €

22 | OUTUBRO | 2013

AGOSTO | 2016

REDUZIR OS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO EM:

15.922.610,68 €

ç

ç

- 1.651.568,15 €

14.271.042,53 €

22 | OUTUBRO | 2013

AGOSTO | 2016

REDUZIR A DÍVIDA A FORNECEDORES E CREDORES EM:

4.180.413,86 €

ç
2

ç

- 1.244.017,21 €

2.936.396,65 €

22 | OUTUBRO | 2013

AGOSTO | 2016
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Caras e caros Amigos,
Poiarenses
Com a aprovação da candidatura do Município
de Vila Nova de Poiares ao FAM (Fundo de Apoio
Municipal), concluímos, finalmente, um processo
longo e difícil mas de importância vital para
o futuro do nosso concelho. A restruturação de
grande parte da dívida total do município (mais
de 14 milhões de Euros), com alargamento do
prazo de pagamento para 25 anos e a garantia
de uma taxa de juro acessível, permite-nos
assegurar a existência de condições para o
exercício de uma gestão mais tranquila, com
equilíbrio e sustentabilidade, não só para este
como para os próximos mandatos autárquicos.
Pela importância que este momento representa
para todos nós, podemos mesmo considerá-lo como
o mais importante do nosso mandato, não só por
garantir a sustentabilidade imediata do Município,
como, e principalmente, por permitir continuar a
assegurar a prestação dos mais diversos serviços
públicos essenciais à comunidade, e ainda por
criar condições para que finalmente se consigam
efectuar investimentos em infraestruturas básicas
de que o concelho ainda está carenciado.
Este é o resultado do grande empenho colocado por
este executivo no cumprimento do compromisso
que assumiu com todos os Poiarenses. Sempre
assumimos como prioridade a necessidade de uma
solução para a difícil situação financeira herdada,
com uma dívida total a atingir os 20,5 milhões de
euros, que em termos de percentagem per capita
era uma das maiores a nível nacional. Prometemos
e cumprimos!
Registe-se ainda o facto de Vila Nova de Poiares
ter sido a segunda Câmara do País a conseguir
concluir este processo com a obtenção do visto do
Tribunal de Contas, o que demonstra claramente a
qualidade do trabalho desenvolvido.
Finalmente, com a “casa arrumada” e a dívida
controlada, estamos em condições de avançar para
um conjunto de investimentos fundamentais para
o nosso concelho e que há muito identificámos mas
que não tínhamos capacidade para executar.
Desde que assumimos funções definimos como
prioridade a necessidade de investir na rede de
saneamento básico, onde o concelho de Vila Nova
de Poiares é, de longe, o mais carenciado de toda
a região, bem como na rede de abastecimento de
água, onde o esquecimento e desprezo a que foi
sujeita durante décadas fez com que herdássemos
uma rede obsoleta, com uma gestão “artesanal”,
completamente desajustada da realidade dos
nossos dias, incapaz de garantir o abastecimento a

todo o concelho, nomeadamente em momentos de
maior consumo, como tem sido exemplo este verão,
e com perdas superiores a 60%.
Dando seguimento a essa necessidade, foi já
lançado o concurso para a empreitada de uma
obra em Vale de Vaíde, com intervenção ao nível
da rede de saneamento, abastecimento de água
e rede viária, a qual terá o seu início muito em
breve, estando igualmente previsto o lançamento
de concursos para empreitadas destinadas à
realização de obras semelhantes em vários pontos
do concelho como são o caso de Mucela, Lombada
e Cabeço de Celas, Couchel e Vale de Vaz, Póvoa,
Crasto e Ventosa, e ainda no Soito e Vila. Está
ainda prevista a construção de estações elevatórias
para fecho da rede de saneamento nas povoações
de Ferreira, Avessada e também na zona do fundo
da Vila.
Todas estas obras, há muito legitimamente
reclamadas, somam investimentos avultados que
naturalmente só agora estamos em condições de
iniciar.
Definitivamente, estão criadas as condições para
uma maior capacidade de resposta do Município,
prestando cada vez mais e melhores serviços aos
poiarenses.
O trabalho que temos desenvolvido está à vista
de todos e é o resultado de um esforço colectivo
em que todos os Poiarenses se têm envolvido.
Importa agora dar-lhe a devida continuidade, com
responsabilidade e sentido de missão. O sucesso
dá muito trabalho e exige muito sacrifício pelo
que não podemos permitir que todo o esforço feito
possa vir a ser posto em causa.
Juntos conseguimos, porque juntos formamos uma
grande equipa.
Um Grande Abraço do
Presidente da Câmara Municipal

João Miguel Henriques

ADMINISTRAÇÃO

14

milhões de euros

14.113.943,55€ é o
valor global do Plano
de Ajustamento
Municipal

25

anos durante os quais
o Município estará
sob assistência
financeira
FINANÇAS MUNICIPAIS

Tribunal de Contas deu visto à
candidatura ao Fundo de Apoio
Municipal da Câmara Municipal

J

oão Miguel Henriques afirmou
estarem criadas as condições para
o caminho da sustentabilidade.
“Um momento especial e que vai
marcar definitivamente este
e os próximos mandatos”, foi
a forma encontrada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, para classificar o
visto do Tribunal de Contas (TC) ao PAM –
Plano de Ajustamento Municipal no valor
global de 14.113.943,55€, na sequência da
adesão ao FAM (Fundo de Apoio Municipal).
A novidade foi dada a conhecer em Reunião do Executivo Municipal, com João
Miguel Henriques a afirmar que “nada será
como dantes.” O edil recordou a difícil
situação financeira herdada, “com uma
dívida a atingir os 20,5 milhões de euros, e
que em termos de percentagem per capita

era uma das maiores a nível nacional.
Foi necessário um grande empenho por
parte desta maioria, não só para garantir a
sustentabilidade imediata do Município,
como, e principalmente, para continuar
a assegurar a prestação dos mais diversos
serviços públicos essenciais à comunidade.
A partir de hoje, estão criadas as condições
para que a Câmara Municipal entre num
caminho de sustentabilidade” afirmou.
Refira-se que o documento que agora
mereceu o visto do TC é o resultado das
negociações estabelecidas entre a Câmara
Municipal e o Fundo de Apoio Municipal,
cujas posições consonantes, “garantem
o melhor interesse do Município ao não
comprometer ou hipotecar as gerações
futuras”, para além de “termos assegurado
uma importante margem de poupança
que pode ser usada para investimento
no Concelho”, destacou o edil. Assim, a

1,75%

é a taxa de juro que
foi negociada com o
Fundo de Apoio
Municipal

assistência financeira terá um período de
25 anos, com uma taxa de juro no valor de
1,75%.
João Miguel Henriques destacou ainda o
facto de “Vila Nova de Poiares, no conjunto
das Câmaras que estão em maior dificuldade, ter sido o segundo Município a ter
o visto do TC, o que por si só é motivo de
orgulho, pois prova que o trabalho que
temos vindo a desenvolver tem sido bem
feito”.
O Presidente da Câmara Municipal
afirmou ainda que, “naturalmente, este
caminho tem limitações decorrentes das
obrigações contratualizadas, nomeadamente o cumprimento de determinadas
metas e condições. No entanto, estão criadas as condições para que se possa fazer
uma gestão equilibrada daquilo que são as
necessidades dos poiarenses, permitindo
que possam surgir investimento”.
22 de agosto de 2016
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Para João Miguel Henriques, “definitivamente estão criadas as condições para uma
maior capacidade de resposta, prestando
mais e melhores serviços aos poiarenses”,
concluiu.
Assembleia Municipal
Note-se que o PAM foi alvo de alterações
depois de algumas questões colocadas
pelo Tribunal de Contas e devidamente aprovado em Assembleia Municipal
extraordinária, com os votos favoráveis do
PS e a abstenção da bancada do PSD.
Das alterações salienta-se a negociação
que permitiu a redução do prazo de assistência financeira, em 5 anos, sem aumentar a despesa inicialmente prevista, e uma
redução da taxa de juro em mais de 1%.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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COMUNICADO 8/2016

ALERTA - VENDA
DE FILTROS DE
ÁGUA

APOIO

Município lançou programa de
apoio social APOIAR+ e de
incentivo à natalidade NASCER+

N

a reunião do Executivo
Municipal foi aprovada a
abertura dos procedimentos para a implementação
de regulamentos de apoio
a estratos sociais desfavorecidos e de
incentivo à natalidade, designados por
“APOIAR+”, no primeiro caso, e “NASCER+”,
no segundo.
Os documentos, aprovados por unanimidade, visam dotar o Município de mais
condições de apoio social, nomeadamente
às famílias mais desfavorecidas, não só
às que estão sinalizadas, mas também
prever uma capacidade de resposta social
aos agregados que, por algum infortúnio, possam cair em situação de carência
económica, prevendo a prestação de
apoio social nos domínios da Habitação,
Educação e Saúde, desde o apoio em obras

de conservação, reparação ou beneficiação
de habitações degradadas, a atribuição de
bolsas de estudo ou apoio na aquisição de
medicamentação para doença crónica e
frequência de consultas de especialidade
que não se enquadrem no Serviço Nacional
de Saúde, entre outros.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, o apoio social é uma área fundamental da ação do Município, onde «é
necessário estar muito atento à realidade
de vida dos munícipes, já que muitas vezes
a demora ou mesmo ausência de resposta
das entidades da Administração Central
do Estado, obrigam a que o Município tenha de intervir, substituindo-se ao próprio
Estado, para garantir às populações a proteção social necessária e evitar problemas
sociais mais graves».

4
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Incentivo à natalidade NASCER+
Foi ainda aprovado por unanimidade na
mesma reunião do Executivo Municipal o
início do procedimento para a elaboração
do projeto de regulamento de incentivo
à natalidade “NASCER +”, para «implementar algumas medidas de incentivo
que promovam o aumento da natalidade
e a fixação de população, nomeadamente
de casais jovens», explicou João Miguel
Henriques. «Se o aumento do número de
habitantes tem sido uma constante dos
últimos CENSOS, já o mesmo não acontece
com o índice de natalidade, havendo por
isso necessidade de avançar com algumas
medidas que possam contribuir para
inverter uma tendência que é transversal a
todo o país, mas que ganha especial relevo
nos municípios de baixa densidade como
Vila Nova de Poiares», concluiu.

A Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares alerta para a existência de empresas que se encontram a operar em
alguns concelhos do país, cujo intuito
é apenas o da venda de aparelhos para
colocação nas torneiras do consumidor com abastecimento pela rede
pública, nomeadamente filtros.
Segundo informações apuradas, estas
empresas entram em contacto via
telefone e agendam uma data para se
dirigirem às habitações dos munícipes
a fim de prestarem esclarecimentos
sobre a qualidade da água.
Assim, cumpre-nos informar de que
estes contactos não estão relacionados
com a Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, sendo que a autarquia não
tem qualquer responsabilidade sobre
os mesmos e desconhecemos a credibilidade dessas empresas.
No sentido de tranquilizar a opinião
pública, informamos que a Câmara
Municipal efetua regularmente todos
as análises requeridas por lei garantido a qualidade da água da rede
de abastecimento pública, dando
cumprimento aos parâmetros e valores
paramétricos definidos de acordo
com o Decreto/Lei nº 306/2007, de 27
de agosto, e cujos resultados podem
ser consultados no site da Autarquia
em http://www.cm-vilanovadepoiares.
pt/?mostra=regulamentos#CQACH
Informamos ainda que sempre que o
bom nome da Câmara Municipal seja
posto em causa, a Autarquia não hesitará em recorrer a todas as ferramentas
legais ao seu dispor, para que possa
defender os seus direitos.
Por último, a Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares encontra-se disponível para prestar todos os esclarecimentos necessários aos interessados,
podendo para tal recorrer ao número
de telefone 239 420 850, ou por email
geral@cm-vilanovadepoiares.pt
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PREOCUPAÇÃO SOCIAL

Câmara Municipal vai suportar custos dos
manuais do 1º ciclo e reduzir o preço dos
transportes escolares em 50%

O

Município de Vila Nova de
Poiares vai disponibilizar
gratuitamente os manuais
escolares e respetivos
cadernos de atividades a
todas as crianças que frequentem os Centros Escolares do Concelho.
A medida irá beneficiar mais de 200
alunos que frequentam o 2º, 3º e 4º ano do
1º Ciclo do Ensino Básico em Vila Nova de
Poiares, que receberão de forma gratuita
os manuais de Português, Matemática,
Estudo do Meio e Inglês, bem como os
cadernos de atividades, representando um
investimento financeiro de mais de 15 mil
e 600 euros para os cofres do Município.
Recorde-se que o Governo irá suportar os
custos com os alunos do 1º ano, de acordo
com o Orçamento de Estado para 2016.
Para o efeito, os os/as Encarregados/as
de Educação que pretendam requerer o
apoio/subsídio para os manuais escolares e respetivos cadernos de fichas para
os/as seus/suas Educandos/as deverão
preencher o requerimento disponível na
página eletrónica do Município (em www.

cm-vilanovadepoiares.pt/docs/requerimento_manuais.doc ) e juntar documento
comprovativo da compra dos mesmos,
bem como os correspondentes documentos de identificação, entregando depois no
Balcão Único de Atendimento da Câmara
Municipal.
Refira-se que, para usufruir desta medida,
os Encarregados de Educação deverão
adquirir os referidos manuais escolares e
cadernos de atividade no comércio local
de Vila Nova de Poiares, bem como ficam
obrigados a devolver no final do ano letivo
os respetivos manuais escolares.

Transportes escolares com redução de
50% no preço
O Município aprovou ainda por unanimidade, em reunião do Executivo, uma
redução de cerca de 50% nas comparticipações familiares em matéria de transportes
escolares, numa medida de apoio social e
que irá beneficiar, especialmente, as famílias mais carenciadas e com mais filhos.
Esta redução foi consubstanciada através de uma alteração às Normas de Ação
Social Escolar que passa a alargar o âmbito
dos apoios do Município bem para além
das obrigações legais, num esforço da Autarquia «em benefício das famílias, contribuindo para uma
substancial e significativa
diminuição do ‘peso’ dos custos com a educação dos seus
filhos, aliviando um pouco
os seus parcos orçamentos
familiares, especialmente
daqueles que, fruto da difícil
conjuntura atual, já estão tão
sobrecarregados», conforme
explicou o Presidente da
Câmara Municipal.
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João Miguel Henriques explicou ainda que
«isto só é possível porque temos feito um
enorme esforço de equilíbrio e consolidação das contas municipais, permitindo
ao Executivo diminuir o peso da dívida
municipal, o que, acompanhado de uma
gestão rigorosa, tem possibilitado ganhar
alguma folga orçamental».
Apesar da situação financeira do Município ainda não estar completamente resolvida, tem sido possível ter alguns ganhos
orçamentais que o Executivo aproveita
para traduzir em benefícios à população. «É importante que se perceba que o
investimento do Município não pode ser
apenas em obras físicas ou infraestruturas, é preciso investir nas pessoas, no seu
bem-estar e dar-lhes condições para uma
melhor qualidade de vida», explicou.
Recorde-se que a política de ação social e
preocupação de ‘governar’ com as pessoas
e para o seu bem-estar tem sido o grande
‘motor’ de ação deste Executivo, recordando que ainda recentemente houve uma
alteração dos tarifários de água e saneamento e que apesar das regras apertadas
da legislação e da entidade reguladora, foi
possível reduzir, na esmagadora maioria
dos casos, o valor final da fatura aos
consumidores.

boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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RECUPERAÇÃO

Colónia de Quiaios já
reabriu com normas de
funcionamento

A

Colónia de Férias da Câmara
Municipal de Poiares em
Quiaios reabriu no início
desta época balnear depois
de algum tempo encerrada tendo sido aprovadas, em reunião do
executivo municipal, novas normas de
funcionamento daquela estrutura.
O documento foi aprovado por unanimidade e visa clarificar as regras de utilização

FARDAMENTO

Nova imagem
na Polícia
Municipal

A

Policia Municipal de Vila
Nova de Poiares tem um novo
fardamento, uma nova imagem
implementada pelo atual Executivo da Câmara Municipal, no âmbito
da uniformização dos fardamentos das
polícias municipais.
Criado em 2004 o corpo de Polícia Municipal possibilitou ao Município dispor de
6

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

# 11

22 de agosto de 2016

e de funcionamento daquela estrutura
que é propriedade do Município e que
ao longo de mais de 30 anos tem permitido proporcionar alguns dias de férias à
beira-mar aos jovens e idosos poiarenses,
especialmente os mais desfavorecidos e em
situação de carência económica.
Recorde-se que o processo de regularização da titularidade foi concluído já
durante este Executivo Municipal, que
aproveitou também o tempo em que o
espaço esteve encerrado para realizar
algumas obras de requalificação, além
de reequipar toda aquela estrutura, num
esforço significativo do Município no sentido de dotar a Colónia de Férias de mais e
melhores condições para poder albergar
os jovens e idosos poiarenses, bem como
para dar apoio às atividades desenvolvidas
no âmbito da CPCJ - Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em Risco.
Para o Município, esta é mais uma aposta
clara no desenvolvimento de políticas
sociais ativas e inclusivas, sendo que o alargamento da utilização a outras camadas
da população está também a ser equacionado, carecendo ainda da correspondente
regulamentação.
Construída na década de ’80, na altura
propriedade da Casa do Povo de Vila
Nova de Poiares, a Colónia de Quiaios tem
acolhido desde então os jovens e seniores
poiarenses, desenvolvendo programas e
diversas atividades, que têm contribuído
para a integração e o desenvolvimento social das populações, proporcionando-lhes
bem-estar e qualidade de vida.

um instrumento essencial de resposta às
missões de fiscalização do cumprimento
da Lei e dos Regulamentos Municipais,
com uma atuação que não é estritamente
punitiva, mas sobretudo de prevenção e
sensibilização das populações.
Desde 2013, e com o atual Executivo
Municipal, houve uma aposta numa
estratégia de atuação mais cooperante e
disponível da Polícia Municipal, cuja ação
nem sempre foi bem compreendida, mas
que cada vez mais desenvolve um trabalho
de proximidade, sensibilização e apoio às
populações, informando, aconselhando e
encaminhando os diferentes assuntos para
as entidades competentes e adequadas.
Contactos diretos:Telef: 239 420 852 / Fax:
239 421 800; e-mail: policia.municipal@
cm-vilanovadepoiares.pt
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O

s procedimentos foram
aprovados, por unanimidade, em reunião da Câmara
Municipal e dizem respeito
às empreitadas de “beneficiação e pavimentação dos arruamentos
principais de Lombada e Cabeço de Celas”
e à “execução da rede de águas residuais
em Vila Nova de Poiares”.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, esta «tem sido uma
das grandes preocupações do Executivo,
no sentido de melhorar a qualidade da
rede de abastecimento de água, cuja falta
de investimento ao longo de décadas é responsável por enormes problemas causados
à população, nomeadamente em períodos
de maior consumo como tem acontecido
neste Verão. Além disso visa ainda promover um aumento progressivo da taxa
de cobertura do concelho em matéria de
saneamento, dado que os níveis atuais
rondam os 30% de cobertura efetiva».
Em termos concretos, no caso de Lombada
e Cabeço de Celas a intervenção inclui a
substituição de condutas de abastecimento de água, execução de rede de águas
residuais, com a ligação à rede de saneamento, culminando com a pavimentação
dos arruamentos daquela localidade. Já a
empreitada de execução de rede águas residuais, prevê a eliminação das designadas
fossas sépticas e a ligação à rede de saneamento em algumas localidades onde isso
ainda não estava realizado, contemplando,
nomeadamente, as localidades de Ferreira,

pavimentação dos arruamentos.

INVESTIMENTO

Município vai investir
na rede de saneamento
básico e melhorar
abastecimento de água
«Compromisso assumido com os Poiarenses é para
cumprir. Finalmente estamos em condições de dar
‘passos’ concretos num sector prioritário.»
Avessada, Vale de Gião e Fundo da Vila.
Em termos globais estes dois procedimentos representam um investimento que ascende a cerca de 400 mil euros, sendo que
estão incluídos em duas candidaturas já
submetidas, com vista a poderem ser alvo
de financiamento no âmbito do designado
“Portugal 2020”.
Apesar de ainda não haver decisão final
de aprovação do financiamento, o Presidente da Câmara Municipal garante que o
investimento será sempre realizado, dado
que «com o esforço de consolidação das
contas municipais, e com a aprovação do

finalmente em condições de poder avançar
com algumas obras, começando por uma
das áreas identificadas como prioritária,
como é o caso da rede de saneamento do
concelho e da remodelação da rede abastecimento de água à população».
Trata-se de um trabalho que não se ficará
por aqui, e que terá continuidade, dado
que também já se encontra em fase de concurso a execução de rede de drenagem de
águas residuais em Vale de Vaíde, contemplando também a substituição de condutas de abastecimento de água, execução
de rede de águas residuais, com a ligação

Plano de Ajustamento Municipal, estamos

à rede de saneamento e a subsequente

Cadastro da rede de abastecimento de
água já em fase de concurso
Outro projeto, mas já com candidatura
aprovada, é o de cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa,
para a rede de abastecimento de água do
município de Vila Nova de Poiares, que já
está em fase de concurso e cujo montante
final de investimento rondará os 115 mil
euros, com uma taxa de co-financiamento
de 85%.
Trata-se de um processo «absolutamente
essencial, em matéria de gestão da rede,
identificando e mapeando toda a rede,
permitindo não só atuar em matéria de
prevenção, como também responder
com mais rapidez e maior eficiência na
resolução de roturas e problemas que
sejam identificados nas condutas de
abastecimento de água», referiu o mesmo
responsável.
«Era um compromisso assumido com os
Poiarenses e estamos a cumprir», adiantou,
reforçando que «finalmente estamos em
condições de poder dar ‘passos’ concretos
neste setor que identificámos como prioridade». No entanto, sublinhou, «há ainda
muito para fazer, porque a situação que
encontrámos era extremamente complicada, mas aos poucos vamos conseguindo
corrigir algumas lacunas nesta área que é
essencial à qualidade de vida da população
e que foi completamente ignorada durante muitos anos», afirmou.

LAZER

Piscinas da Fraga abertas até 15
de setembro

O

Complexo da Fraga – Zona de
Recreio e Lazer abriu em junho
para mais uma época balnear
(até 15 de setembro), 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 foi colocada novamente a concurso público, permitindo as
necessárias condições de transparência e

rigor, dando a possibilidade a que todas
as associações, coletividades ou empresas,
se candidatassem à exploração daquele
empreendimento turístico. A empresa que
ganhou o concurso esta época balnear foi
a empresa dinamicanima, de Aveiro.
Refira-se que as Piscinas da Fraga, localizadas em S. Miguel de Poiares, junto à EN17,
foi melhorado, com mais espaços ajardinados e de merendas, a que se juntam as
seis piscinas naturais, espaços de recreio e
lazer, várias zonas de sombra, bar de apoio
e esplanada rodeados de uma envolvente
natural convidativa e de beleza singular.
22 de agosto de 2016
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ADMINISTRAÇÃO | GEMINAÇÕES

ROTA TURÍSTICA

71º aniversário da EN2
assinalado em Poiares

V

ila Nova de Poiares, à semelhança dos outros concelhos
aderentes à Associação de
Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, assinalou o
71º aniversário da classificação da Estrada
Nacional 2, com a colocação de um pendão
exibindo o logotipo da mesma.
Trata-se de uma iniciativa realizada em
conjunto pelos municípios aderentes à
Rota da Estrada Nacional 2 que pretende
marcar o início de uma nova era da outrora designada “Estrada Real”.
O Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, acompanhado da
presidente da Assembleia Municipal, Lara
Henriques de Oliveira, fez questão de par-

ticipar nesta iniciativa sublinhando a importância deste gesto simbólico como um
dos primeiros passos na «reclassificação
desta estrada, que atravessa o país de norte
a sul, bem como dinamizar um conjunto
de iniciativas que voltem a colocar a EN 2
novamente no panorama nacional e com
isto trazer mais dinâmica aos municípios
que a integram».
Recorde-se que foi no dia 11 de maio de
1945 que se publicou um novo decreto do
plano rodoviário, pela necessidade que
nasceu de proceder à nova classificação
das estradas. Foi esta nova classificação e
este decreto que vieram consagrar a Estrada Nacional 2.

INTERCÂMBIO

Reforçados os laços
de geminação
com Douchy

O

Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova
de Poiares, João Miguel
Henriques, acompanhado
do Vice-Presidente Artur
Santos, recebeu uma comitiva de Douchy
-les-Mines, vila francesa geminada com
Poiares há mais de 25 anos, composta por
Florence Carboulet, responsável pela pasta
das geminações e Michel Veniat, responsável pela área financeira.
Em cima da mesa esteve a vontade do Executivo de Vila Nova de Poiares em reforçar
os laços com Douchy-les-Mines, nomeadamente através de intercâmbios culturais,
e, em particular, no desenvolvimento de
relações na área económica, a exemplo

dos primeiros passos que já foram dados
com Mielec (Polónia), formando assim
uma relação tripartida, até porque os três
Municípios são geminados entre si.
João Miguel Henriques aproveitou a oportunidade para transmitir o trabalho que
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já foi desenvolvido com Mielec, nomeadamente a possibilidade dos empresários
locais não só conhecerem as realidades
locais, mas também o facto dos três Municípios poderem ser o suporte inicial para
a criação de sinergias e parcerias ao nível

económico. Refira-se que a geminação
com Douchy-les-Mines é a mais antiga que
Poiares estabeleceu, tendo celebrado 25
anos em Novembro último, data que foi
assinalada com uma exposição fotográfica
no Centro Cultural de Poiares.

ECONOMIA

D

urante seis dias a criatividade e a inovação estiveram
em destaque na Semana
do Empreendedorismo,
numa iniciativa organizada
pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, em parceria com a CIM-Região de
Coimbra, o Agrupamento de Escolas e a
Associação Empresarial de Poiares (AEDP),
entre outros parceiros locais.
Ao longo de toda a semana foram vários os
seminários, workshops e conferências culminando no debate “À Conversa com Empreendedores”, que contou com a presença
do administrador da AICEP – Agência para
o Investimento e Comércio Externo de
Portugal, José Vital Morgado, que transmitiu aos empresários e empreendedores
poiarenses uma visão alargada do mercado, permitindo uma troca de experiências
e conselhos que se revelaram bastante
importantes e que podem influenciar
positivamente as suas decisões de investimento.
No debate esteve ainda presente Jorge Pimenta, do IPN – Instituto Pedro Nunes, que

INVESTIMENTO

Administrador da AICEP incentivou
empreendedores poiarenses
também contribuiu para o esclarecimento
de algumas questões relacionadas com a
incubação de empresas e ‘start-ups’, numa
interessante conversa, moderada pelo
economista e docente do ISCAC-Coimbra
Business School, Dr. Pedro Maranha.
No final desta Semana do Empreendedorismo, o balanço não podia ser mais positivo, assumindo-se como uma clara aposta
do Município nas pessoas e no potencial
humano, envolvendo toda a comunidade
e despertando as atenções para a crescente
necessidade de aquisição de competências
e ferramentas competitivas no mercado de
trabalho.
Para o Presidente da Câmara Municipal,

João Miguel Henriques, «não há dúvidas
de que o espírito empreendedor está bem
vincado em Poiares», lembrando que esta
«não é mais uma iniciativa de empreendedorismo, apenas com seminários, colóquios e palestras», realçando a vertente
prática e de concretização de ideias de
negócio bem definidas que chegam a integrar o mercado de produção.
A este propósito, refira-se que, na edição
de 2015 do Concurso Intermunicipal
de Negócios, promovido também pela
CIM-Região de Coimbra, foi precisamente
do concelho de Vila Nova de Poiares que
surgiu a única ideia de negócio que teve
concretização prática e foi desenvolvida a
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nível comercial, os ‘caçoilinhos de chanfana’.
Projetos inovadores apurados para
Concurso Intermunicipal de Ideias de
Negócio
No Concurso, integrado na 3ª Edição da
iniciativa da CIM-Região de Coimbra – Empreendedorismo nas Escolas, os protagonistas foram os alunos 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

>>>
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ECONOMIA

estrutura às suas ideias, transformando-as
em produtos/serviços prontos a serem
inseridos no mercado.
Este Concurso Municipal de Ideias de Negócio, dividido em projetos do 3º ciclo do
ensino básico e projetos do ensino secundário/profissional, destinou-se a apurar
os finalistas para integrarem as respetivas
finais intermunicipais. São eles o MiniMel
o projeto vencedor do 3º ciclo, e “Ké-Chana” a proposta ganhadora na vertente de
ensino secundário/profissional.
Outro dos destaques desta Semana do
Empreendedorismo foi a Sessão ON-Oportunidades de Negócio, com sessões sobre
Compras Públicas e Apoios Financeiros,
onde foram apresentados programas
de financiamento e casos de sucesso de
candidaturas, trocando ideias sobre como
é possível fazer negócios, no âmbito dos
concursos públicos nacionais e no quadro
dos concursos lançados pelas instituições e
organismos da União Europeia.
A importância destes temas levou à assinatura de um protocolo tripartido entre a
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
a AEDP-Associação Empresarial de Poiares
e o CIEJD – Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, para um maior inter-relacionamento e articulação entre as entidades, com ganhos a nível da divulgação dos
apoios disponíveis junto do tecido empresarial e possibilidade de alavancagem do
setor económico.
Semana recheada de iniciativas e
atividades
A par destas houve muitas mais iniciativas
ao longo da semana, com destaque para a
“Feira de Emprego e Formação”, onde estiveram representadas diferentes entidades
com oferta formativa nestas áreas, tanto
a nível local, como regional e nacional.
Destaque ainda para o “II Desafio de Criatividade e Inovação: Novas Ideias, Novos
Negócios na Silvo-Pastorícia”, lançado pela
Associação iCreate, numa atividade aberta
ao público em geral, e inclusiva.
Também o desporto e juventude tiveram
iniciativas próprias que contaram com a
presença do diretor regional do Instituto
Português do Desporto e Juventude.
Houve ainda a divulgação e promoção
das medidas previstas no âmbito da
DLBC DUECEIRA 2020 e uma sessão sobre
Turismo, com a presença de elementos da
Entidade Regional de Turismo – Centro de
Portugal.
10
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PROGRAMA

TEC - Transformar, Empreender e
Criar apresentado em Poiares

A

Associação Empresarial de
Poiares (AEDP) e o IEBA –
Centro de Iniciativas Sociais
e Empresariais apresentaram no Centro Cultural
de Poiares o Projeto TEC – Transformar,
Empreender e Criar, perante uma plateia
de empresários e jovens empreendedores.
O TEC é um novo e diferente programa de
apoio à criação de negócios que pretende
dinamizar o empreendedorismo no território, através da capacitação de empreendedores, fomentando o nascimento de
iniciativas empresariais e a concretização
de novas empresas. Os seus destinatários
são jovens e adultos, com espírito empreendedor, com um mínimo de 18 anos

de idade e que tenham uma ideia ou projeto empresarial.
Este programa irá ter início já este ano,
estando dividido em quatro fases: Bootcamps, Academia do Criador, Pitch, e,
finalmente a Criação e atribuição de apoio
e acompanhamento da empresa.
Refira-se que algumas das características
diferenciadoras deste programa residem
no facto de, após a criação da empresa e já
com a validação de todos os documentos,
ser atribuído um apoio para o arranque a
cada projeto empresarial, até ao valor máximo de 5 mil euros. Paralelamente, cada
empreendedor beneficiará de um acompanhamento individualizado e consultoria à
medida, num total máximo de 40 horas.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, João Miguel Henriques,
aproveitou a ocasião para “congratular a
AEDP e o IEBA pelo excelente trabalho que
desenvolveram em parceria”, afirmando
que “o TEC prima pela diferença uma vez
que irá deixar resultados práticos no nosso
território, pelo que será uma oportunidade altamente vantajosa para todos os
empreendedores que dele usufruírem”.
Para mais informações poderá consultar
o site do tec em http://tec.ieba.org.pt, ou
entrar em contacto com a AEDP, através
do endereço de email geral@aedpoiares.
org, ainda com o IEBA através do telefone
231 927 470, email ieba@ieba.org.pt, ou site
www.ieba.org.pt

DIVULGAÇÃO

DUECEIRA promoveu Sessões de
Divulgação e Esclarecimento
Estas sessões abordaram, principalmente,
os principais aspectos relacionados com
as Operações 10211 e 10212, concretamente
“Pequenos Investimentos nas Explorações
Agrícolas” e “Pequenos Investimentos
na Transformação e Comercialização de
Produtos Agrícolas”.
# 11
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AMBIENTE

A

intervenção no rio Mondego
para facilitar a passagem
de lampreias e diferentes
peixes migradores, projeto
do qual o Município de
Vila Nova de Poiares é parceiro (ver mais
informação na página 12), foi distinguida
nos Estados Unidos durante um congresso científico mundial, consubstanciando
um reconhecimento internacional pelo
trabalho de excelência que foi efetuado
no Mondego em prol da conservação e
exploração sustentável das populações de
peixes migradores.
O prémio que o projeto ganhou é atribuído anualmente, em conjunto, pela
American Society of Civil e pela American
Fisheries Society, sendo que desta vez a
distinção coube ao projeto “Reabilitação
dos habitats de peixes diádromos na bacia
hidrográfica do Mondego”.
Para o Município de Vila Nova de Poiares é um orgulho e uma honra acrescida

RECONHECIMENTO

Projeto para peixes
migradores do Rio
Mondego premiado
nos Estados Unidos
ver reconhecido o mérito de um projeto
que apoiou e ao qual se associou desde
a primeira hora, e que teve como principal objetivo a “compatibilização entre a
conservação dos peixes diádromos e os
restantes usos do rio”, como produção
hidroelétrica, abastecimento de água
para fins industrial, agrícola e doméstico,

controlo de cheias, pesca profissional e
atividades recreativas (utilização de praias
fluviais, pesca desportiva e canoagem,
entre outras).
Desenvolvido entre 2013 e 2015, o projeto
teve um orçamento de 1,38 milhões de
euros, comparticipado pelo Ministério da
Agricultura e do Mar, Fundo Europeu das
22 de agosto de 2016
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Pescas, através do Programa Operacional
Pesca (PROMAR) e EDP e incluiu a realização de obras em cinco açudes do Mondego
(Formoselha, Palheiros, Louredo, Carvoeira e Penacova), devendo prosseguir com a
monitorização da passagem de lampreias
e diferentes espécies piscícolas.
O projeto que envolveu também os municípios de Coimbra, Penacova, a Universidade de Évora e o Centro de Ciências do Mar
e do Ambiente (MARE), a Agência Portuguesa do Ambiente, o Fluviário de Mora, a
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto Português
do Mar e da Atmosfera, a EDP, a DireçãoGeral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos, o Instituto Português
da Conservação da Natureza e das Florestas e a Confraria da Lampreia de Penacova,
constitui um exemplo de cooperação
efetiva entre várias entidades que, para os
intervenientes, deverá ser replicado nas
restantes bacias hidrográficas nacionais.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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AMBIENTE

O

Município de Vila Nova
de Poiares associou-se às
comemorações do Dia
Mundial dos Peixes Migradores, numa iniciativa da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e
Universidade de Évora (UE), a que se associaram também os municípios de Coimbra
e Penacova.
Para o efeito a Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares convidou algumas
entidades e associações ligadas ao setor,
promovendo uma visita à escada de peixe
construída no Rio Mondego junto ao açude-ponte, na zona de Coimbra.
Na iniciativa esteve o Secretário de Estado
do Ambiente, Carlos Martins, acompanhado dos presidentes dos Municípios de
Coimbra, Penacova e Vila Nova de Poiares, e ainda de responsáveis da APA e de
investigadores da Universidade de Évora,
numa demonstração da importância, não
do evento em si, mas do que a passagem de
peixes representa em termos de desenvolvimento ambiental e turístico de toda a
região.
Para o responsável do Governo «é desejável
que este tipo de parcerias continuem e
se perpetuem no tempo, de forma a que
estes projetos não terminem», considerando que «o rio tem de ser um espaço de
união», reconhecendo com agrado que
«há hoje uma postura de cooperação ativa
que permite rentabilizar este recurso tão
importante».
Na visita ao edifício de monitorização
da Passagem para Peixes de Coimbra, foi
possível perceber que entre 2013 e 2014
mais de três milhões de peixes utilizaram

COMEMORAÇÃO

Poiares associou-se ao
Dia Mundial dos Peixes Migradores
a chamada ‘escada de peixes’, permitido às
espécies migradoras transporem o açude
na sua subida do rio.
Refira-se que esta questão sempre foi uma
preocupação para o Executivo de Vila
Nova de Poiares, promovendo, juntamente
com os restantes municípios de Coimbra
e Penacova, contactos com a Agência
Portuguesa de Ambiente e a Universidade
de Évora e, nessa sequência, foi possível
proceder à alteração do açude em Louredo,
construído com fins turísticos, mas que
impedia a progressão dos peixes.

INICIATIVA

“Eu Curto a Cortiça”

O

Município de Vila Nova de
Poiares, em parceria com
o Agrupamento de Escolas
e com o apoio do setor da
restauração do concelho,
promoveu o projeto “Eu curto a cortiça”.
Trata-se de um projeto com cariz ambiental e educativo que começou há mais de
um ano, com o envolvimento de toda a
comunidade Poiarense, recolhendo rolhas
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de cortiça nos restaurantes e bares do concelho, que depois foram utilizadas pelos
alunos, realizando diversos trabalhos que
culminaram na sua aplicação no Centro
Escolar de Poiares Santo André.
Este foi apenas o primeiro ano de um
projeto que, para além da diminuição
dos níveis de resíduos deu um toque mais
humanista ao Centro Escolar, melhorando
a sua acústica e isolamento térmico.

AMBIENTE | EDUCAÇÃO

ROTA DOS 20

Município aderiu à Rota Eco-Escolas

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares em parceria com o Agrupamento
de Escolas aderiu à ROTA
DOS 20, projeto integrado
no Programa ECO- ESCOLAS promovido
pela ABAE – Associação Bandeira Azul da
Europa.
A iniciativa incluiu a passagem de testemunhos – um Pergaminho, o Livro das
Escolas, a Bandeira “Eco-Escolas ROTA
DOS 20” e o Livro do Município –, entre as
várias escolas de cada concelho, e entre os
vários Municípios de cada Distrito, onde
vão sendo registadas sugestões/ opiniões e
compromissos.
Para o Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, «o objetivo fundamental é
sensibilizar as populações para o tema
da mobilidade sustentável e visa alertar a
comunidade escolar para a importância de
uma mobilidade mais segura, sustentável,
eficiente e inclusiva, através do envolvimento de todos, desde as crianças e jovens,
professores, assistentes e auxiliares aos
encarregados de educação».

O Município de Vila Nova de Poiares recebeu o ‘testemunho’ vindo do concelho de
Coimbra, numa cerimónia realizada na EB
2,3 Dr. Daniel de Matos, com a presença do
Vice-presidente, Artur Santos, e a Direção
do Agrupamento de Escolas tendo depois
passado por todos os Centros Escolares

do Concelho e, finalmente, entregue ao
Presidente da Câmara Municipal.
As sugestões dos jovens poiarenses prendem-se essencialmente com a construção
de ciclovias e de espaços na escola para
aprendizagem da utilização da bicicleta,
medidas que o atual executivo tem já

projetadas.
Refira-se que esta iniciativa “Rota dos 20”
decorreu simultaneamente em 20 regiões,
nos 18 distritos do continente e as duas
regiões autónomas, sendo que até ao
momento já aderiram à rota mais de 168
municípios.

diversos jovens que desenvolvem projetos
de negócio transformando e valorizando
os produtos que têm à disposição.
Para a Câmara Municipal, esta atividade
para além de promover e enaltecer o que

de melhor existe e se faz no Concelho,
possibilita aos mais jovens um contacto
mais profundo com as suas raízes, ao mesmo tempo que os exulta e motiva a serem
inovadores e empreendedores.

POTENCIALIDADES LOCAIS

Alunos promovem Feira
de produtos endógenos

A

lunos do Curso Profissional
Técnico de Turismo Ambiental e Rural da Escola EB
2,3/S Dr. Daniel de Matos
promoveram no âmbito da
disciplina de Ambiente e Desenvolvimento
Rural a Feira de Produtos Endógenos.
Esta mostra que teve lugar na escola-sede
do Agrupamento de Vila Nova de Poiares pretendeu valorizar e promover os
produtos em particular do Concelho, mas
também da região. Entre várias ofertas,
destaque para os produtos relacionados

com a cabra e a caprinicultura, mas também os doces e o mel, derivados de plantas
naturais da região, azeite e produtos
vinícolas, bem como a apresentação de
empresas ligadas ao turismo rural e de
natureza.
Nesta feira o Município de Vila Nova de
Poiares esteve representado pelo Vice-presidente, Artur Santos, com o pelouro da
educação, que visitou as diversas bancas e
os seus produtos, onde estava exposto não
só aquilo que é endógeno deste território,
mas também o empreendedorismo de

22 de agosto de 2016
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EDUCAÇÃO

DISTINÇÃO

Município distingue alunos poiarenses
com Voto de Louvor

O

Executivo de Vila Nova de
Poiares aprovou por unanimidade e aclamação um
Voto de Louvor aos jovens
poiarenses Hugo Aldeia e
Diana Simões pelo brilhante desempenho
e resultados obtidos na International Conference 2016 of Future Problem Solving
Program, que decorreu na Universidade de
Michigan, Estados Unidos da América.
A unânime decisão teve lugar em Reunião
de Câmara, tendo sido também extensiva
à Professora Ana Silva, coordenadora do
Clube da Criatividade da Escola EB 2.3/S
Dr. Daniel de Matos e responsável pelo
projeto.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, esta distinção “é da

mais inteira justiça, e vem reconhecer todo
o empenho, empreendedorismo e capacidade de iniciativa destes dois jovens, que
nas dificuldades encontraram oportunidades, lançando ‘mãos à obra’ com o sucesso
que se reconhece”.
João Miguel Henriques fez questão de
enaltecer “todo o trabalho desenvolvido
pelo Hugo e pela Diana, nomeadamente a
campanha de crowdfunding, as iniciativas
e formas originais que promoveram para
divulgar o seu projeto e a participação
na competição internacional, nomeadamente nos media e redes sociais, que ao se
tornarem “virais” permitiram dar maior
visibilidade e amplitude ao projeto”.
O Presidente da Câmara Municipal
aproveitou ainda para destacar o facto
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de “desde a primeira hora, os dois jovens
terem feito questão de associar o nome da
sua terra natal e do seu concelho, contribuindo para levar mais longe o nome de

A entrega das distinções decorreu nos
Paços do Concelho, durante a Reunião do
Executivo, onde estiveram presentes os
dois jovens, acompanhados pela professo-

Vila Nova de Poiares e das suas gentes”.

ra responsável do projeto.

FESTAS & ROMARIAS

FESTIVIDADES

Festa das Necessidades
é ponto de reencontro

A

s festas da padroeira, como
é conhecida, em honra de
Nossa Senhora das Necessidades continuam a ser um
dos principais pontos de
reencontro das famílias poiarenses, com
muitos emigrantes a regressarem a Poiares
para gozarem as suas férias, aproveitando
as ímpares condições naturais do Concelho, de que são exemplo as Piscinas 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 juntaram, mais uma vez, o sagrado e o profano num mesmo programa,
proporcionando três dias de festejos, onde
o ponto alto foi a procissão da Padroeira,
na tarde de domingo. Durante a manhã
houve ainda lugar à participação da Filarmónica Santanense.
À tarde, e depois das cerimónias eucarísticas, decorreu a procissão, em desfile,
percorrendo as principais artérias da vila,
onde estiveram representações de todas
as igrejas e capelas do Concelho, acompanhada dos inúmeros fiéis que sempre
fazem questão de participar nos festejos
religiosos, mas que este ano atingiu níveis

de participação como há muito não se via,
engrandecendo e enriquecendo o momento solene.
O Município de Vila Nova de Poiares
continuou a ser parceiro na organização
dos festejos, nomeadamente patrocinando
o cartaz de espetáculos, o qual refletiu a
preocupação em proporcionar a todos os
visitantes os mais variados estilos musicais.
Assim, no sábado, a cabeça de cartaz foi
a cantora Ruth Marlene, precedida pela
Banda X7, seguindo-se, no domingo, a orquestra Morango Doce e o artista Gonçalo
Tavares e, na segunda-feira, o encerramento da festa coube ao popular João Claro,
antecedido pela banda Notas Soltas.
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.
22 de agosto de 2016
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EFEMÉRIDE

HOMENAGEM

Continua viva a memória do Acidente
Aéreo do Carvalho

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares e a Força
Aérea Portuguesa (FAP)
prestaram mais uma justa
e sentida homenagem aos
oito pilotos aviadores que há 61 anos
perderam a vida na Serra do Carvalho, por
ocasião dos festejos do Dia da Aviação.
Este ano, a Autarquia decidiu prestar
homenagem aos oito aviadores de uma
«forma diferente», como afirmou João Miguel Henriques, promovendo uma receção
oficial ao Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea no salão nobre dos Paços do Concelho para uma sessão solene, antecedendo
as cerimónias no local do trágico acidente.
Já na Serra do Carvalho houve as cerimónias começaram com a celebração de
uma Missa Campal de Ação de Graças e
Sufrágio pelos mortos da Força Aérea, e
a deposição de uma coroa de flores no
monumento existente no local, altura em
que ocorreu uma passagem de aeronaves
da FAP completando assim a homenagem,
onde anualmente se procura manter viva

a memória histórica do acidente ocorrido
naquele local e que continua a ser o mais
trágico da Força Aérea e também o maior
do género a nível mundial.
«A Força aérea não esquece nem esquecerá
os que serviram e servem esta instituição
e, por esta razão, anualmente, recordamos
esse trágico acontecimento, com um conjunto de atividades, para que a lembrança
do que aconteceu naquele dia não caia
no esquecimento e que os ensinamentos
daqui recolhidos sejam potenciados»,
afirmou o Chefe do Estado-Maior, General
Manuel Rolo, para quem «a perda destes
camaradas não foi em vão e, por isso, é
vital olhar para este trágico acidente com
a humildade dos grandes e aprender com
ele, para que não se repita».
João Miguel Henriques frisou que «Poiares
continuará a trabalhar para não deixar cair
no esquecimento este trágico acontecimento», acrescentando que este momento
«serve não só para homenagear os pilotos
que perderam a vida» mas igualmente
«toda a Força Aérea e o seu trabalho».
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DELIBERAÇÕES E REGULAMENTOS

SUPLEMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
Regulamento de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos - APOIAR+
PREAMBULO
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovou o regime
jurídico das autarquias locais, o estatuto das entidades intermunicipais, o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, assim como o regime jurídico do
associativismo autárquico;
De acordo com a alíneas d), g), h), e i) do n.º 2 do artigo
23.º do Anexo I do mencionado diploma legal, os Municípios detêm atribuições, entre outras, no âmbito da educação, saúde, ação social e habitação
A alínea v) do art.º 33º do mesmo diploma legal estipula
que compete à Câmara Municipal “participar na prestação
de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes
da administração central e com instituições particulares de
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal”;
Por sua vez a alínea hh) do mesmo artigo refere que é da
competência da Câmara Municipal “deliberar no domínio
da ação social escolar, designadamente no que respeita a
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes”;
Este Município pretende assegurar um princípio de justiça
social e de equidade, garantindo a igualdade de oportunidades de acesso e sucessos escolares, nomeadamente aos
alunos que frequentam do Ensino Superior através da atribuição de bolsas de estudo;
Pretende também a prossecução do interesse público municipal concretizado através de uma política de habitação
alicerçada em normativos de natureza regulamentar que
permitam uma maior equidade e eficiência na gestão do
património habitacional municipal e que constitui um auxiliar inestimável na garantia do direito à habitação, constitucionalmente consagrado na Constituição da República
Portuguesa no seu artigo 65.º, e de uma melhor qualidade
de vida da população;
O objetivo fulcral das políticas sociais de habitação desenvolvidas pela Câmara Municipal incide na melhoria das
condições de vida da população,
Numa ótima de justiça social e de democracia, de acordo
com o preceituado no artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa, o Estado deve promover o aumento do
bem-estar social e económico e da qualidade de vida da população, em especial da mais desfavorecida, promovendo e
assegurando a justiça social, a igualdade de oportunidades
e corrigindo as desigualdades na distribuição da riqueza e
do rendimento;
Face às desigualdades individuais, subjacentes à problemática da pobreza e exclusão social, a intervenção proactiva
dos municípios no âmbito da ação social, assume uma importância cada vez mais relevante para a progressiva inclusão social e melhoria das condições de vida das famílias em
situação de carência económica;
Com a presente regulamentação não se pretende apoiar todas as necessidades mensais das famílias deste concelho,
mas algumas carências, de forma a garantir que as mesmas
procurem o equilíbrio, a autonomia e a não dependência,
tudo isto com o objetivo de diminuir a pobreza.
A atribuição de apoios, nos termos previstos no presente
regulamento têm como pressuposto o respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa consagrados no
Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente
os princípios da legalidade, da prossecução do interesse
público, da igualdade e da imparcialidade, garantindo -se,
de forma transparente, a definição de critérios gerais para a
concessão de apoios em condições de igualdade a todos os
potenciais beneficiários e o acompanhamento e monitorização da aplicação dos apoios concedidos;

No presente regulamento procurou-se sempre encontrar um
fio condutor entre o espírito da lei, a prática municipal e a
realidade social;
A evolução que se tem vindo a verificar na prática municipal e a reflexão construtiva que sobre a mesma tem vindo a ser feita internamente, implicam que se simplifiquem
procedimentos internos, se definam valores de apoios, se
estipulem as fórmulas de cálculo de alguns deles e se determine com maior precisão as situações em que se justifica
ou possa justificar -se a atribuição de apoios municipais;
Dando cumprimento ao disposto no art.º 99 do Código
do Procedimento Administrativo (CPA) de 2015, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro acentua-se
desde logo que que os custos associados às medidas projetadas neste Regulamento são claramente superados pelos
benefícios que se proporcionam à população, contribuindo
decisiva e inquestionavelmente para o desenvolvimento
harmonioso e uma vida saudável das pessoas, para a sua
saúde e bem-estar e para a inclusão social, sendo de todo
proveitoso para este Município a sua aprovação e concretização;
Acresce que, do ponto de vista dos encargos, os custos que
a aplicação deste regulamento representa para o Municipio
são encarados como um investimento no desenvolvimento
humano da sua população e numa relação custo/beneficio
este último distingue-se de uma forma claramente valorizada.
Por fim, o presente instrumento pretende compilar num
só documento os vários apoios que a Câmara Municipal
tem vindo a prestar aos seus munícipes, designadamente
os que evidenciam comprovada carência socioeconómica,
de forma a regular e ordenar os mesmos de uma forma clara promovendo a gestão racional e eficiente dos recursos
disponíveis.
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º | Legislação Habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto
no nº 8 do art.º 112 e art.º 241 ambos da Constituição da
Republica Portuguesa, al. d), g), h) e i) do nº 2 do art.º 23º
do anexo 1 à lei nº 75/2013 de 12 de setembro e al o), v) e
hh) do nº 1 do art.º 35, do mesmo diploma legal.
Artigo 2.º | Âmbito de Aplicação
1. O presente Regulamento Municipal consagra as disposições regulamentares com eficácia externa a vigorar na área
do Município de Vila Nova de Poiares, com vista à prestação de apoio social a agregados familiares com comprovada carência económica, nos domínios da Habitação, Educação e Saúde, encontrando-se divido da seguinte forma:
Capítulo I: Disposições Gerais
Capitulo II: Apoios Sociais
Secção I: Habitação
Secção II: Educação
Secção III: Saúde
Capítulo III: Disposições Finais
2. Esta regulamentação não prejudica a existência de outras
disposições regulamentares complementares, nomeadamente em sede de fixação de tarifas, preços e/ou taxas, bem
como de fiscalização e sanções aplicáveis.
Artigo 3.º | Objeto
1. O presente Regulamento Municipal estabelece os princípios gerais e as condições de acesso às comparticipações
financeiras a fundo perdido e ao apoio técnico, logístico e/
ou material a conceder pelo Município, visando a melhoria
das condições básicas dos agregados familiares do Concelho que evidenciem comprovada carência económica.
2. Os apoios a atribuir pelo Municipio, no domínio das
áreas elencadas no artigo anterior, são financiados através
de verbas inscritas anualmente no Orçamento da Câmara
Municipal tendo como limite os montantes aí fixados.
3. Os apoios consagrados no presente regulamento poderão ser concedidos pelo Municipio através da sua Câmara
Municipal ou através de parcerias com instituições locais
ou centrais.
4. O Valor dos Apoios a atribuir aos candidatos poderá ser
revisto anualmente através de deliberação fundamentada da
Câmara Municipal e inscrito no respetivo orçamento.
Artigo 4.º | Conceitos
Para efeitos do disposto no presente regulamento, considera-se:
a) Agregado familiar: o conjunto dos indivíduos que vivam habitualmente em comunhão de mesa e habitação.
b) Indivíduos ou agregados familiares com comprova-

da carência económica: são aqueles que apresentam um
rendimento per capita inferior ou igual ao valor estipulado para cada área de apoio.
c) Rendimentos: valor mensal composto por todos os
salários, pensões e outras quantias recebidas a qualquer
título, com exceção das prestações familiares.
d) Rendimento Mensal per Capita:. (r = (R-H)/ n; em
que: r- valor de “Rendimento per capita”; R- rendimento
mensal líquido do agregado familiar; H- valor mensal
da renda de casa, ou valor médio mensal dos juros pagos
relativos a empréstimos de instituições bancárias concedidos para a aquisição de habitação própria; n- número
de elementos do agregado familiar.)
e) Obras de conservação e beneficiação: são todas as
obras que consistam em reparação de paredes, coberturas e pavimentos, arranjos de portas e janelas, instalação
ou melhoramento de instalações sanitárias, saneamento
e eletricidade.
f) Obras de melhoramento de condições de segurança
e conforto de habitações de indivíduos portadores de
deficiência física: são todas aquelas que se demonstrem
necessárias à readaptação do espaço no sentido de o adequar à habitabilidade do portador de deficiência motora.
Artigo 5.º | Condições de Acesso
1. São condições de acesso aos apoios:
a) Residir na área do Município há três anos ou mais;
b) Apresentar toda a documentação solicitada pelos
serviços competentes da Câmara Municipal, no ato do
requerimento, e de acordo com a listagem da mesma que
fará parte integrante do requerimento;
c) Insuficiência económica comprovada traduzida num
rendimento mensal per capita igual ou inferior ao valor
do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
2. Poderão em casos excecionais e de comprovado interesse publico, mediante deliberação fundamentada da Câmara
Municipal, serem concedidos apoios a candidatos que não
preencham os requisitos previstos nas alíneas anteriores.
Artigo 6.º | Requerimento e instrução do pedido
1. O processo de candidatura aos apoios a conceder é instruído com os seguintes documentos, de acordo com o domínio ao qual se candidata:
a) Formulário de candidatura, em modelo próprio, fornecido pelos serviços e devidamente preenchido e instruído (com documentação solicitada);
b) Declaração, sob compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as declarações prestadas no
requerimento de candidatura, em como não beneficia
de qualquer apoio destinado ao mesmo fim e que não
usufrui de quaisquer outros rendimentos para além dos
declarados nos termos da alínea anterior;
c) Atestado de residência e composição do agregado
familiar emitido pela Junta de Freguesia da residência
do agregado;
d) Apresentação de documento de identificação pessoal
de todos os elementos do agregado familiar (Bilhete de
Identidade; Cartão de Cidadão; Número de Identificação
Fiscal; Número de Identificação da Segurança Social);
e) Documento comprovativo de morada;
f) Declaração da Segurança Social ou outra entidade
competente, comprovativa do posicionamento do agregado familiar nos Escalões do Abono de Família;
g) Fotocópia do último recibo de vencimento e/ou declaração da entidade patronal comprovando o vencimento
mensal auferido por todos os elementos do agregado que
se encontrem a trabalhar e respetivos descontos obrigatórios;
h) Fotocópia da declaração de rendimentos do ano anterior (IRS e/ou IRC);
i) Fotocópia de documentação comprovativa, com o
montante auferido, consoante a situação económica ou
social nomeadamente: pensão de invalidez, velhice,
pensões de sobrevivência, complemento por assistência a terceiros ou complemento solidário para idosos,
pensão de alimentos, Rendimento Social de Inserção,
outro(s);
j) Fotocópia do documento do Centro de Emprego ou
Segurança Social comprovando o valor do subsídio de
desemprego ou de doença;
k) Fotocópia do recibo de renda de casa ou declaração
passada por entidade bancária referente a empréstimo
para aquisição de habitação própria;
l) Declaração médica ou equiparada da medicação crónica e sempre que possível com discriminação dos valores;
m) Relatório médico ou de técnico da especialidade
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prescrevendo as necessidades específicas do indivíduo;
n) Documento comprovativo da propriedade ou posse
do imóvel;
o) Orçamentos, no mínimo três, com valores e trabalhos
discriminados quando aplicável e identificação completa da empresa/responsável;
p) Declaração de compromisso de não alienar o imóvel
intervencionado ou a intervencionar durante os cinco
anos subsequentes à receção do apoio e de nele habitar
efetivamente com residência permanente pelo mesmo
período de tempo;
q) Declaração emitida pelos serviços competentes, designadamente pelo Serviço de Finanças que ateste pela
não existência de outros bens imóveis.
r) Certificado de matrícula no Ensino Superior, em caso
de ingresso, com especificação do curso;
s) Certificado de aproveitamento académico do ano anterior ao da candidatura, excetuando os candidatos que
se inscrevem no Ensino Superior pela primeira vez;
t) Certidão comprovativa de bolseiro e o montante correspondente; ou
u) Certidão comprovativa do não recebimento de qualquer subsídio para efeitos de bolsa de estudos, emitida
pelos serviços competentes;
2. Podem os serviços competentes da Câmara Municipal,
designadamente a Área de Ação Social, Saúde e Educação
solicitar outra documentação que entendam por necessária
e conveniente para proceder à avaliação da situação socioeconómica do requerente e do seu agregado familiar.
3. Por uma questão de justiça, sempre que hajam fundadas
dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, o Municipio reserva-se o direito de autonomamente
ou em colaboração com as entidades competentes, tomar
diligências complementares que se considerem mais adequadas ao apuramento das situações podendo ser determinado o deferimento ou indeferimento do pedido de apoio de
acordo com os rendimentos presumidos.
4. Para a instrução do procedimento é suficiente a simples
fotocópia de documento autêntico ou autenticado, podendo
ser exigida a exibição do original ou de documento autenticado para conferência, em prazo razoável, não inferior a
cinco dias úteis, quando existam dúvidas fundadas acerca
do seu conteúdo ou autenticidade.
Artigo 7.º | Apresentação de candidaturas
1. A atribuição de apoios depende da apresentação de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, a
quem, salvo disposição legal em contrário, compete, com
possibilidade de subdelegação nos demais eleitos locais,
decidir todas as pretensões a que se refere o presente Regulamento.
2. Exceciona-se do disposto no número anterior a decisão
prevista no nº 3 do art.º 10, nº 2 do art.º 13, que caberá a
Câmara Municipal nos termos ali consagrados.
3. Os requerimentos têm de ser apresentados pelas formas
legalmente admitidas, nomeadamente por escrito, através
dos canais de atendimento disponibilizados pelo Município
e divulgados no respetivo sítio eletrónico institucional.
4. Sempre que exista modelo aprovado para o efeito, os
requerimentos têm de ser apresentados em conformidade
com esse modelo e instruídos com todos os documentos
legalmente exigidos e infra elencados, só sendo validado
aquando da entrega de toda a documentação exigida.
Artigo 8.º | Cálculo do rendimento
1. Para efeitos de cálculo do rendimento per capita do
agregado familiar ou equiparado, deve ter-se em conta o
montante médio mensal líquido de todos os rendimentos
auferidos por todos os elementos que constituam o mesmo.
2. Nos casos em que os membros de um agregado familiar,
sendo maiores, não apresentem rendimentos e não façam
prova de se encontrarem incapacitados para o trabalho ou
reformados por velhice, invalidez ou em situação de comprovado de desemprego, considerar-se-á, que auferem um
rendimento de valor equivalente ao salário mínimo nacional, salvo se comprovarem que usufruem rendimento ou
salário inferior.
Artigo 9º | Organização do Processo
Para cada pedido efetuado é organizado um processo individual e autónomo que, além dos documentos instrutórios,
tem sempre os outros documentos existentes nos serviços
ou aqueles que oficiosamente sejam obtidos noutros organismos.
Artigo 10.º | Análise e Decisão da Candidatura
1. Os pedidos são apreciados pelos serviços competentes
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da Câmara Municipal, designadamente pela Área da Ação
Social, Saúde e Educação, que emitirá o seu parecer técnico
que será remetido para o Presidente da Câmara Municipal
ou vereador com competência delegada, para a competente
decisão.
2. Os beneficiários, entenda-se, qualquer elemento do
agregado familiar, que já tenha usufruído de um apoio no
domínio da Habitação ou no domínio da Saúde, só podem
candidatar-se a novo apoio nos mesmos domínios, passado
60 e 12 meses respetivamente.
3. Em casos excecionais e devidamente justificados, mediante deliberação expressa da Câmara Municipal, poderá
ser concedido um apoio antes de decorrido o prazo estabelecido no número anterior.
4. Considerando que, no domínio da Educação, o apoio
prestado ao bolseiro, é pelo período equivalente ao ano
escolar, o prazo estabelecido para o mesmo é 10 meses e
neste caso em particular poderá no mesmo agregado familiar, coexistir vários apoios, designadamente a atribuição de
bolsa a mais do que um dos elementos e desde que reúnam
os requisitos para tal.
5. Os apoios previstos, sendo prestações pecuniárias, não
são cumulativos por área de intervenção.
6. Os eventuais apoios previstos no presente regulamento,
apenas serão acionados depois de, em primeira instância,
esgotar os recursos disponíveis na comunidade de forma
a evitar a subsidiodependência e/ou contrariar o processo
de autonomização das pessoas e/ou famílias, bem como a
sobrecarga dos serviços do Município em detrimento das
entidades competentes.
7. Os apoios a atribuir deverão ter em consideração o valor
previsto para este domínio e necessariamente o previsto no
Orçamento da Câmara Municipal.
Artigo 11.º | Fiscalização
1. O Municipio pode, em qualquer altura, requerer ou diligenciar, por qualquer meio de prova idóneo, comprovativo
da veracidade das declarações apresentadas pelos concorrentes ou da sua real situação económica e familiar.
2. A comprovada prestação de falsas declarações, tendo por
fim obter algum dos benefícios a que se refere o presente
regulamento, obriga à devolução dos montantes eventualmente recebidos acrescidos dos correspondentes juros legais por dívidas à Administração Pública.
3. Os beneficiários dos apoios atribuídos pelo Municipio
ficam obrigados a apresentar documentos comprovativos
do pagamento da despesa, 5 dias após terem recebido o
mesmo, sob pena de terem de devolver os montantes em
causa acrescidos dos correspondentes juros legais por dívida à Administração Pública.
4. Os eventuais beneficiários dos apoios atribuídos pelo
Municipio não podem ser devedores de qualquer serviço
prestado pelo mesmo.
Capítulo II - Apoios Sociais
Secção I | Habitação
Artigo 12.º | Âmbito do Apoio
1. Nesta secção são estabelecidos os princípios gerais e
as condições de acesso às comparticipações financeiras a
fundo perdido e ao apoio técnico a conceder pela Câmara
Municipal no domínio da Habitação.
2. Os apoios a que se reporta o número anterior destinam-se
a contemplar as seguintes situações:
a) Obras de conservação, reparação ou beneficiação de
habitações degradadas, designadamente as que poderão
colocar em risco os habitantes da mesma ou que se prendam com as inerentes ao básico;
b) Ampliação de núcleos habitacionais ou conclusão de
obras, desde que seja devidamente comprovado que as
mesmas implicam uma melhoria nas condições de habitabilidade (segurança, salubridade e higienização);
c) Melhoria das condições de segurança e conforto de
pessoas em situação de dificuldade ou risco relacionado com a mobilidade e/ou segurança no domicílio, decorrente do processo de envelhecimento ou de doenças
crónicas debilitantes.
3. Os eventuais apoios dispensam o necessário pagamento
de taxas e licenças legalmente contempladas, contudo não
dispensam o seu pedido.
Artigo 13.º | Condições de Acesso
1. São condições de acesso aos apoios mencionados no artigo anterior:
a) Residir na área do Município há três ou mais anos;
b) Residir em permanência na habitação inscrita para o
apoio;
c) Não possuir o candidato individual, ou o agregado
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familiar, qualquer outro bem imóvel destinado a habitação, para além daquele que é objeto do pedido de apoio;
d) Ser o prédio, a que se refere o pedido de apoio, propriedade exclusiva de um ou mais membros do agregado familiar há mais de três anos, ou, independentemente
desse prazo, quando a propriedade do prédio tenha sido
transmitida para o requerente por sucessão “mortis causa”;
e) Reunirem, o requerente e o seu agregado familiar, as
condições e pressupostos que os enquadrem no conceito
de “indivíduos ou agregados familiares desfavorecidos”;
2. Em casos excecionais e devidamente justificados, mediante deliberação expressa e fundamentada da Câmara
Municipal, poderá ser concedido um apoio sem estarem
reunidas as condições previstas no nº 1 do presente artigo.
3. A apresentação do requerimento para concessão do apoio
previsto nesta secção deve ser acompanhado obrigatoriamente, pela documentação prevista nas alíneas a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j), k), n), o), p), q). do art.º 6º do presente
regulamento.
4. No caso especifico de necessidades acrescidas devido a
doença crónica ou mobilidade reduzida ou caso seja portador de deficiência deverá apresentar os documentos referidos na al. l), e m),
Artigo 14.º | Apoio Financeiro
1. O Municipio disponibiliza, a título de subsídio, uma
comparticipação até ao montante máximo de cinco mil
euros, por apoio, para obras de reconstrução, conservação,
beneficiação ou recuperação de habitação própria.
2. O montante dos subsídios a atribuir será calculado nos
termos infra indicados e tendo em conta o valor mais baixo
para a intervenção necessária.
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor
Indexante dos Apoios Sociais - IAS –100% do montante
previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –50%
do montante previsto para o apoio;
c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –20%
do montante previsto para o apoio;
3. O rendimento mensal per capita superior do valor do
Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a subsídio.
Artigo 15.º | Execução das Obras
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de dois meses a contar da data da notificação da atribuição de subsídio
e ser concluídas no prazo máximo de quatro meses a contar
da mesma data, salvo em casos excecionais devidamente
justificados e aceites pela Câmara Municipal.
Artigo 16.º | Pagamento do subsídio
Os subsídios a atribuir para o domínio da habitação são
pagos mediante autos de medição das obras executadas, a
realizar pelos serviços competentes da Câmara Municipal.
Artigo 17.º | Intervenção direta da Câmara Municipal
1. O apoio financeiro previsto nos números anteriores respeitante ao domínio da habitação, pode ser substituído,
sempre que os serviços competentes da Câmara Municipal
assim o proponham, por existir disponibilidade para tal, e
mediante decisão do Presidente da Câmara Municipal, pelos seguintes bens:
a) Fornecimento de maquinaria e equipamento;
b) Fornecimento de materiais necessários à realização
da obra;
c) Disponibilização de serviços técnicos (elaboração de
estudos ou projetos e acompanhamento);
d) Disponibilização de serviços de mão-de-obra específica e especializada (pedreiro, canalizador, eletricista,
pintor, entre outros que os serviços municipais disponham).
2. As formas de apoio referidos no número anterior são
contabilizadas através do valor de aquisição dos materiais
e do valor de utilização dos restantes, tendo em conta, neste caso, os valores previstos no instrumento regulamentar
sobre as taxas que estiverem em vigor e demais legislação.
3. O valor acumulado dos fornecimentos não pode ultrapassar, em caso algum, o valor do subsídio que corresponderia
ao interessado.
4. O Municipio, caso assim o entenda pode recorrer ao
procedimento de aquisição de bens ou serviços de acordo
com a legislação em vigor.
Secção II | Educação
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Artigo 18.º | Âmbito do Apoio
1. Na presente secção são estabelecidos os princípios gerais
e as condições de acesso às comparticipações financeiras a
fundo perdido a conceder pelo Municipio no domínio da
Educação, designadamente para atribuição de Bolsa de Estudo para o Ensino Superior Público.
2. Entende-se por estabelecimento de ensino superior,
aquele que ministra cursos aos quais seja conferido o grau
académico de licenciatura ou equiparado, designadamente:
a) Universidades;
b) Institutos Politécnicos
c) Institutos Superiores
d) Escolas Superiores.
Artigo 19.º | Condições de Acesso
1. Podem candidatar-se os estudantes que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
a) Ter residência no concelho há três anos ou mais, devidamente comprovada por atestado da Junta de Freguesia
da área de residência;
b) Ter acesso garantido ao Ensino Superior Público;
c) Ter idade não superior a 25 anos, no ato da apresentação da primeira candidatura;
d) Não ter recursos económicos suficientes, devidamente comprovados, para a frequência num estabelecimento
de Ensino Superior, designadamente ser elemento integrante de um agregado familiar cujo rendimento mensal
per capita seja igual ou inferior ao valor do Indexante
dos Apoios Sociais (IAS);
e) Não possuir já habilitações literárias correspondentes
ao nível do ensino superior;
f) Não usufruir de qualquer outro apoio para o mesmo
efeito, cuja comparticipação seja na totalidade do montante da propina, apresentando para o efeito declaração
emitida pela entidade competente que o comprove e
com o valor discriminado;
g) Ter aproveitamento académico no ano anterior ao
qual se candidata, à exceção de quem se candidata para
o primeiro ano de frequência no Ensino Superior;
2. Em casos pontuais, devidamente fundamentados e comprovados, designadamente por acidente ou doença grave,
poderão ser contemplados estudantes maiores de 25 anos,
mediante parecer dos serviços competentes designadamente os da Área da Ação Social, Saúde e Educação da Câmara
Municipal.
3. A apresentação do requerimento para concessão do apoio
previsto nesta secção deve ser acompanhado obrigatoriamente, pela documentação prevista nas alíneas a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j), k), r), s), t). do art.º 6º do presente
regulamento.
4. No caso especifico de necessidades acrescidas devido a
doença crónica deverá apresentar o documento referidos na
al. l).
Artigo 20.º | Bolsa de Estudo
1. A Bolsa de Estudo é uma prestação pecuniária, de valor
fixo, para a comparticipação de encargos com frequência
de um curso do ensino superior.
2. O montante de cada bolsa poderá ascender até aos 100 €
por mês, durante um período de 10 meses que corresponde
ao ano escolar,
3. O valor previsto no nº 1 é atribuído em função do rendimento per capita do agregado familiar, designadamente:
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –100% do montante
previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50% (≤)
do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –50% do
montante previsto para o apoio;
c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –20% do
montante previsto para o apoio;
d) rendimento mensal per capita superior do valor do
Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a
subsídio.
4. No caso de o requerente possuir apoio neste domínio deverá apresentar documento comprovativo do mesmo com o
respetivo valor do apoio/bolsa recebida, assim como documento com o valor da propina do Estabelecimento de Ensino que frequenta, sendo que o apoio a atribuir Municipio
será correspondente ao valor diferencial até ao montante
máximo de 100 € por mês.
5. O valor a atribuir terá efeitos apenas a partir da data de
deferimento do pedido e o final do ano letivo em causa, sem
direito a quaisquer retroativos.
6. Para cada ano letivo ter-se-á de instruir novo processo de
atribuição de subsídio.

Artigo 21.º | Pagamento da Bolsa
O bolseiro será informado por ofício do indeferimento ou
do deferimento da atribuição da bolsa bem como da forma
como o pagamento da mesma será realizado.
Artigo 22.º | Obrigações dos Bolseiros
1. É obrigação do bolseiro comunicar à Câmara Municipal:
a) Todas as circunstâncias ocorridas posteriormente ao
processo de candidatura, que tenham modificado a sua
situação económica, bem como a mudança de residência, ou ainda a mudança de curso;
b) Privilegiar estudos e trabalhos de investigação de
âmbito local comprometendo-se em dar conhecimento
dos mesmos aos serviços da Câmara Municipal, designadamente na Área de Ação Social, Saúde e Educação.
2. O não cumprimento do disposto na alínea anterior, bem
como as falsas declarações prestadas pelo candidato, implicam o imediato cancelamento da bolsa atribuída, sem
prejuízo do procedimento criminal a que haja lugar, designadamente a obrigação da devolução dos montantes recebidos acrescidos dos correspondentes juros legais por dívidas
à Administração Pública.
Secção III | Saúde
Artigo 23.º | Âmbito do Apoio
1. Na presente secção são estabelecidos os princípios gerais
e as condições de acesso às comparticipações financeiras a
conceder pelo Municipio aos cidadãos portadores de deficiência/incapacidade física e/ou portadores de doença crónica, com comprovada carência económica.
2. Os apoios previstos no número anterior visam as seguintes situações:
a) Apoio na aquisição de equipamento e/ou material necessários à autonomia de vida diária;
b) Apoio na aquisição de medicamentação para doença
crónica e frequência de consultas de especialidade que
não se enquadrem no Serviço Nacional de Saúde.
Artigo 24.º | Condições de Acesso
1. Para o candidato poder beneficiar do apoio previsto no
número anterior tem que preencher os seguintes requisitos:
a) Residir na área do Município há mais de três anos;
b) Ser portador de deficiência/incapacidade física, devidamente atestada pelos serviços competentes;
c) Padecer de doença crónica, devidamente atestada pelos serviços competentes;
d) Necessitar de cuidados de saúde e de diagnósticos
urgentes e devidamente atestados pelos serviços competentes, priorizando as situações de crianças e jovens
acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Nova de Poiares;
e) Insuficiência económica comprovada traduzida num
rendimento mensal per capita inferior ou igual ao valor
Indexante dos Apoios Sociais – IAS;
2. A apresentação do requerimento para concessão do apoio
previsto nesta secção deve ser acompanhado obrigatoriamente, pela documentação prevista nas alíneas a), b), c),
d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) do art.º 6º do presente regulamento.
Artigo 25.º | Apoio Financeiro
1. O Municipio disponibiliza, a título de subsídio, uma
comparticipação por agregado familiar, com um montante
máximo de:
a) Apoio na aquisição de equipamento e/ou material
necessários à autonomia de vida diárias - até ao limite
máximo de 300,00€ (trezentos euros) por ano.
b) Apoio na aquisição de medicamentação para doença
crónica e frequência de consultas de especialidade que
não se enquadrem no Serviço Nacional de Saúde - até
ao limite máximo de 300,00€ (trezentos euros) por ano.
2. O pagamento do subsídio far-se-á mediante a entrega de
documentos comprovativos de despesas, sendo que nos casos em que não for possível e excecionalmente, o requerente/beneficiário do apoio tem até 5 dias, após a realização/
aquisição do bem/serviço, para entregar os mesmos, sob
pena de ter de devolver os valores até então recebidos.
3. Os montantes dos subsídios a atribuir serão calculados
da seguinte forma e tendo em conta o valor do rendimento per capita, conforme a alínea e), do número 1 do artigo
anterior:
a) rendimento mensal per capita até 25% (≤) do valor
Indexante dos Apoios Sociais - IAS –100% do montante
previsto para o apoio;
b) rendimento mensal per capita entre 25% (>) e 50%
(≤) do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS – 50%
do montante previsto para o apoio;
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c) rendimento mensal per capita entre 50% (>) e 100% (≤)
do valor Indexante dos Apoios Sociais - IAS –20% do montante previsto para o apoio;
d) rendimento mensal per capita superior do valor do Indexante dos Apoios Sociais – não confere direito a subsídio.
Capítulo III - Disposições Finais
Artigo 26.º | Dúvidas ou Omissões
Todas as dúvidas e omissões suscitadas na interpretação do
presente regulamento serão decididas pela Câmara Municipal.
Artigo 27.º | Entrada em Vigor
O Presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação
Proposta de
Projeto de Regulamento dos
Horários de Funcionamento dos
estabelecimentos Comerciais e de
Prestação de Serviços do
Municipio de Vila Nova de Poiares
Nota Justificativa
O Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, rege os horários de
funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços, encontrando-se os mesmos regulamentados, neste município no Regulamento dos Horários de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação
de Serviços do Municipio de Vila Nova de Poiares.
Contudo, o Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, veio
introduzir um conjunto de alterações ao Decreto-Lei n.º
48/96, de 15 de maio, de entre as quais se destaca a liberalização dos horários de funcionamento dos estabelecimentos
de venda ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, dos estabelecimentos de restauração
ou de bebidas com espaço para dança ou salas destinadas
a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística,
dos recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos.
O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de
maio, na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º
10/2015, de 16 de janeiro, determina que as câmaras municipais adaptem os seus regulamentos de horários de funcionamento à liberalização prevista naquele diploma ou que
restrinjam os períodos de funcionamento dos estabelecimentos acima referidos. Uma parte relevante das medidas
de alteração aqui introduzidas, são uma decorrência lógica
das alterações impostas pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de
16 de janeiro.
A presente proposta de revogação do anterior regulamento, não origina qualquer custo adicional devido às medidas
projetadas, antes reduz os custos de contexto, simplificando
situações pontuais de alargamento e permitindo, em casos
em que não se coloquem questões de incomodidade, alargar o horário funcionamento do estabelecimento.
Acresce que as regras regulamentares relativas aos horários de funcionamento não oneram significativamente ou
de forma desproporcionada os interesses dos profissionais
dos diversos setores de atividades.
Por outro lado, no que toca à matéria vertida neste regulamento verifica-se que atualmente a perturbação de um nível
mínimo de repouso deixou de ser uma estrita questão de
incomodidade, sendo cada vez mais uma questão de saúde
pública, pelo que, liberalizar os horários de funcionamento no Municipio de Vila Nova de Poiares pode levar ao
agudizar de um conjunto de situações de incomodidades,
nomeadamente as sentidas pela população relativamente
ao ruído provocado pelo funcionamento de alguns estabelecimentos, devido a música, com som elevado, audível
da via pública, bem como nas habitações circundantes aos
mesmos e em especial a alguma aglomeração de clientes
no exterior dos estabelecimentos que originam ruído excessivo devido à sua movimentação e permanência na via
pública, podendo também potenciar a existência de situações de insegurança.
Acresce que a salvaguarda do bem-estar, da proteção e da
segurança e qualidade de vida dos munícipes constitui um
imperativo da boa administração.
Resta referir que o presente Regulamento prevê uma limitação dos horários de forma a não inviabilizar totalmente
o desenvolvimento da atividade comercial, mas reduzindo
de forma proporcional os limites máximos de funcionamento.

CAPÍTULO I - Disposições gerais/introdutórias
Artigo 1
O presente regulamento é elaborado no uso das atribuições
e competências que estão atribuídas aos municípios pelo
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e
pelo al k) do art.º 33º e g) do art.º 25º ambos do anexo I
à lei nº 75/2013 de 12 de setembro, artigo 4.º do Decreto
-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
126/96, de 10 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 216/96, de
20 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de
outubro, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e pelo
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro.
Artigo 2 | Objeto
1. O presente Regulamento define o regime aplicável à
fixação e a prática dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas com ou sem espaço de
dança, ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente
se dance, ou onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística e os recintos fixos de espetáculos
e de divertimentos públicos não artísticos, a que alude o
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 48/96 de 15 de maio, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 126/96, de 10 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 216/96, de 20 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º
111/2010, de 15 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 48/2011,
de 1 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, localizados no concelho de Vila Nova de Poiares.
2. São, ainda, abrangidos pelo disposto neste regulamento
todas as lojas, quiosques ou quaisquer outros estabelecimentos que disponibilizem, por qualquer meio, bens ou
serviços à população em geral ou a grupos de cidadãos em
especial, independentemente da natureza jurídica da entidade promotora ou gestora, seja ela sociedade comercial,
associação sem fins lucrativos, fundação ou outra.
3. Atento o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de
maio, na sua redação atual, o regime de funcionamento livre previsto no n.º 1 do artigo 1.º desse diploma é aplicável
a todos os estabelecimentos nos termos aí previstos, sendo
o regime de limitação de horário consagrado no artigo 4.º
deste regulamento, instituído por razões de segurança e de
proteção da qualidade de vida dos cidadãos e aplicável aos
estabelecimentos ali identificados, de acordo com o artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, sem prejuízo
da possibilidade de alargamento e restrição de horários.
Art.º 3º | Regime geral
Com exceção do regime especial estabelecido para os estabelecimentos previstos no artigo seguinte, os estabelecimentos a que alude o art.º 2º do presente regulamento, têm
horário de funcionamento livre.
Art.º4º | Regime especial
1. Nos termos da legislação vigente é restringido o horário
de funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços, restauração e bebidas relativamente aos quais, num
raio de 200 metros, centrado no estabelecimento, exista um
recetor sensível (edifício habitacional, escolar, hospitalar
ou similar), e que, cumulativamente disponham de música,
de aparelho de som (com ou sem amplificação) e/ou mesa
de mistura, nos termos referidos nos números seguintes,
excetuando -se os estabelecimentos que apenas possuam
equipamentos de projeção de imagem (televisores, monitores, LCD ou outros análogos), desde que não disponham de
acessórios de amplificação ou projeção de som.
2. Os estabelecimentos abrangidos pelos critérios enumerados no número anterior, encerram, no mínimo, no período entre as 00h00 e as 07h00, com exceção daqueles que
tenham isolamento acústico que garantam a observância
de níveis de ruido até 55 decibéis, comprovados por documento idóneo, entregue nos serviços do Municipio, que
encerram, no mínimo, entre as 04h00 e as 07h00.
3. Todos os estabelecimentos que disponham de espaços
ou salas destinados a dança, abrangidos pelos critérios enumerados no n.º 1 do presente artigo, bem como os recintos
fixos de espetáculos e de divertimentos públicos com título
habilitante para o efeito encerram, no mínimo, no período entre as 00h00 e as 10h00, com exceção daqueles que
tenham isolamento acústico que garantam a observância
de níveis de ruido até 55 decibéis, comprovados por documento idóneo, entregue nos serviços do Municipio, que
encerram, no mínimo, entre as 06h00 e as 10h00.
4. As esplanadas e demais instalações ao ar livre dos estabelecimentos têm como limite máximo de funcionamento as
24h00, devendo o mobiliário que as integram ser removido
ou colocado para que seja vedada a sua utilização pelo público, até 30 minutos após o termo do horário de funciona-

mento da esplanada, com exceção das que se encontram fora
das zonas constantes do nº 1, que têm como limite máximo
de funcionamento o determinado para o estabelecimento.

sião, não pode abranger mais do que 3 dias seguidos, com o
limite máximo anual de 10 pedidos de alteração pontual de
horário de funcionamento

Artigo 5º | Alargamento de horário
1. Os limites fixados no artigo anterior podem ser excecionalmente alargados, a requerimento do interessado por
decisão do Presidente da Câmara Municipal, desde que se
verifique cumulativamente um dos seguintes requisitos:
a) Se justifique por interesses ligados ao turismo, à cultura, ao desporto ou outros devidamente fundamentados;
b) O estabelecimento cumpra os níveis de ruido impostos pela legislação em vigor, tendo em vista a salvaguarda do direito à tranquilidade, ao repouso e à segurança
dos residentes e da população em geral.
2. O requerimento apresentado para os efeitos previstos no
número anterior, deve ser apresentado com antecedência
superior a 15 dias úteis.
3. O alargamento previsto no presente artigo é precedido da
consulta às entidades seguintes, as quais se pronunciam no
prazo máximo de 10 dias úteis:
a) Os sindicatos representativos dos interesses socioprofissionais dos trabalhadores do estabelecimento em causa;
b) As associações representativas dos consumidores em
geral;
c) As associações de empregadores do setor que representem os interesses da pessoa singular ou coletiva titular da empresa requerente;
d) As forças de segurança;
e) A junta de freguesia onde o estabelecimento se situe;
f) Outras entidades e serviços municipais que se considere pertinente, quando a especificidade do caso o
justifique
4. A decisão de alargamento de horário previsto no presente artigo é concedida por período determinado, com o
máximo de 3 anos, suscetíveis de renovação mediante novo
requerimento, apresentado com antecedência mínima de 10
dias sobre o términus do prazo, podendo também cessar por
motivos de interesse público, sendo a decisão precedida de
audiência prévia do interessado.
6. O Presidente da Câmara pode revogar a autorização concedida nos termos do nº 1 do presente artigo sempre que
se verifique a alteração dos requisitos que a determinaram.
7. O interessado deve ser notificado para se pronunciar, no
prazo de 5 dias, da proposta de revogação da autorização.
8. Caso se mantenha a decisão de revogação da autorização
deverá o estabelecimento cumprir o horário de funcionamento estipulado no mapa de horário.

Art.º 7º | Outras restrições de
horário de funcionamento
1. O presidente ou o vereador com competência delegada,
mediante iniciativa própria ou em resultado do exercício do
direito de petição dos administrados ou da junta de freguesia territorialmente competente, pode proceder à restrição
dos horários de funcionamento fixados no presente regulamento com fundamento na necessidade de repor a segurança ou de proteção da qualidade de vida dos cidadãos,
atendendo quer aos interesses dos consumidores quer aos
interesses das atividades económicas envolvidas
2. A restrição de horários de funcionamento pode abranger um ou vários estabelecimentos, ou áreas concretamente delimitadas, e compreender todas as épocas do ano ou
apenas épocas determinadas, nos termos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, bem como abranger
apenas as respetivas esplanadas, e implica, nos casos de
restrição definitiva, a audição das entidades referidas no n.º
3 do artigo 5º.
3. Nos casos em que existam indícios fundados de perturbação da tranquilidade pública ou se verifiquem incomodidades que fundadamente põem em causa o direito à tranquilidade e repouso dos cidadãos, o Presidente da Câmara
ou o Vereador com competência delegada aplica a medida
de restrição provisória de horários de funcionamento, sem
prejuízo da tramitação do procedimento com vista à restrição definitiva.
4. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de dispensar a observância dos procedimentos previstos nas alíneas anteriores, nos termos previstos no Código
do Procedimento Administrativo, a aplicação de medidas
de natureza sancionatória previstas na lei, nem intervenção das entidades fiscalizadoras com vista à cessação da
atividade do estabelecimento quando estejam a laborar em
incumprimento do seu horário estabelecido.

Artigo 6º | Alteração pontual de horário
1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os estabelecimentos sem horário livre referidos no artigo 4.º podem
usufruir, mediante requerimento apresentado ao Presidente
da Câmara Municipal, com antecedência mínima de 10 dias
da data pretendida, do alargamento de horário até às 4 horas nos termos que se elenca em seguida:
a) Na época do Natal e Fim do Ano (de 20.12 a 02.01
do ano seguinte): em todas as sextas -feiras, sábados,
vésperas de Natal e véspera de Ano Novo;
b) No Carnaval: na sexta-feira, no sábado e na segundafeira que antecedem o dia de Carnaval;
c) Na Páscoa: na quinta-feira santa, na sexta-feira santa
e no sábado que antecedem o domingo de Páscoa;
d) No feriado municipal — 13 de janeiro: no dia que
anteceder este feriado;
e) Nas festas da Vila: em todo o fim -de -semana, sexta,
sábado e domingo.
f) No decurso da feira de artesanato anual - Poiartes
2. Nas situações previstas no nº 1 não se aplica o procedimento consagrado no art.º anterior.
3. As condições de alargamento definidas no número anterior também se aplicam aos estabelecimentos de restauração e ou bebidas que possuam espaços licenciados para
dança mas, neste caso, até às 6 horas.
4. Quando a entidade exploradora de um estabelecimento
pretenda a alteração de horário que compreenda o seu alargamento para eventos pontuais além dos limites previstos
no artigo 4.º, e fora dos casos previstos no nº 1 do presente
artigo, requere-o ao Município, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data em que se pretende realizar o evento, não sendo aplicável, nestas situações,
o procedimento previsto no artigo anterior.
5. O pedido para alteração pontual do horário considera-se
deferido caso não seja rejeitado no prazo de 8 dias úteis a
contar da sua apresentação.
6. O alargamento previsto no presente artigo, em cada oca-

22 de agosto de 2016

# 11

Art.º 8 | Requerimento e taxas
1. Os requerimentos de alteração de horário referidos nos
artigos anteriores são apresentados através de formulário
próprio disponibilizado no balcão de atendimento do Município e na sua página oficial.
2. Os pedidos ou comunicações identificados no número
anterior estão sujeitos ao pagamento de taxa aquando da
apresentação do requerimento, cujo valor é fixado na Tabela Geral de Taxas do Município de Vila Nova de Poiares,
iniciando-se a contagem dos prazos a partir da data de pagamento da taxa respetiva.
Art.º 9º | Encerramento dos estabelecimentos
1. Durante o período de funcionamento do estabelecimento, sempre que decorra qualquer atividade ruidosa no interior do mesmo no período entre as 23h00 e as 07h00, as
portas e janelas devem encontrar-se encerradas, incluindo
também as portas de acesso principal que só se devem abrir
para entrada/saída de clientes e dos trabalhadores do estabelecimento.
2. Considera-se que o estabelecimento está encerrado
quando tenha a porta fechada e não seja permitida a entrada de clientes, cesse o fornecimento de qualquer bem
ou a prestação de qualquer serviço no interior ou para o
exterior do estabelecimento, e não haja música ligada, ruido ou qualquer outro sinal de funcionamento no interior do
estabelecimento.
3. Apenas poderão permanecer no interior do estabelecimento os seus funcionários, proprietários ou gerentes, bem
como a família destes últimos, durante o tempo mínimo
necessário, no máximo de 30 minutos.
4. Caso não sejam cumpridos os condicionalismos impostos nos números 1 e 2 do presente artigo, considera-se,
para os devidos e legais efeitos, que o estabelecimento se
encontra em funcionamento, constituindo este comportamento contraordenação nos termos previstos no presente
regulamento.
Art.º 10 | Mapa de horário de funcionamento
1. Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de
horário de funcionamento em local bem visível do exterior.
2. O mapa de horário de funcionamento não obedece a
qualquer modelo oficial, nem a sua afixação está sujeita a
qualquer autorização prévia, registo ou qualquer outra formalidade.
3. Para os conjuntos de estabelecimentos instalados num
único edifício, que pratiquem o mesmo horário de funcio-
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namento, deve ser afixado um único mapa de horário de
funcionamento em local visível do exterior.
4. Sem prejuízo da faculdade prevista no art.º. 5º, de alteração do horário de funcionamento do estabelecimento ao
longo do tempo, o horário de funcionamento praticado em
cada momento no estabelecimento deve constar do respetivo mapa, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
5. O alargamento dos períodos de funcionamento dos estabelecimentos ao abrigo do disposto no artigo 6.º, por ter
carácter pontual e restrito a curtos períodos de tempo, não
implica a alteração obrigatória do mapa de funcionamento.
6. A restrição dos períodos de funcionamento dos estabelecimentos ao abrigo do disposto no artigo 7.º implica a
alteração obrigatória do mapa de funcionamento.
CAPITULO II - Fiscalização e
Regime Contraordenacional
Art.º 11 | Coimas e sanções acessórias
1. Constitui contraordenação punível com coima:
a) A falta da afixação, em local bem visível do exterior,
do respetivo mapa de horário de funcionamento;
b) O funcionamento do estabelecimento fora do horário
estabelecido.
2. A contraordenação prevista na alínea a) do número anterior é punível com coima de 150 € a 450 €, para pessoas
singulares, e de 450 € a 1500 €, para pessoas coletivas.
3. A contraordenação prevista na alínea b) do número anterior é punível com coima de 250 € a 3.740 €, para pessoas

singulares, e de 2.500 € a 25.000 €, para pessoas coletivas.
4. A reincidência agrava a coima abstratamente aplicável
para o seu dobro, sem prejuízo dos limites legais.
5. Havendo reincidência e quando a culpa do agente e a
gravidade da infração o justifiquem, além das coimas previstas no número anterior, pode ainda ser aplicada a sanção
acessória de encerramento do estabelecimento durante um
período não inferior a três meses e não superior a dois anos,
em conformidade com a legislação que regula as contraordenações.
6. A negligência e a tentativa são puníveis, sendo nesse
caso reduzido para metade os limites mínimos e máximos
das coimas.
7. A fiscalização do cumprimento do disposto no presente
Regulamento, compete à Guarda nacional Republicana, à
Policia de segurança Publica, à Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica e ao Municipio através dos serviços de Policia Municipal.
8. A instrução e respetiva decisão dos processos de contraordenação, bem como a aplicação das coimas e de sanções acessórias, previstas nos números anteriores, competem ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, ou ao vereador com competência delegada,
revertendo as receitas provenientes da sua aplicação para o
Municipio de Vila Nova de Poiares.
9. O pagamento das coimas previstas no presente Regulamento não dispensa os infratores do dever de reposição
da legalidade.

DELIBERAÇÕES
22 de abril a 3 de junho de 2016

Reunião Ordinária de
22 de ABRIL de 2016
1. Autorização para Outorga de Escritura de
Justificação Notarial – Usucapião – Art.º286Poiares Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade.
2. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2016
A Câmara deliberou, por unanimidade.
3 . Proposta de Abertura de Procedimento
Concursal
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a a abertura de concurso comum, destinado ao
preenchimento de 1 posto de trabalho da categoria de Assistente Operacional.
4. Processo de Obras nº 12/2016 – Legalização
de moradia – Filipe José Lopes Grade – Póvoa da
Abraveia/Portela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
5. Processo de Obras nº 14/2016 – Licenciamento
de Alteração de Edifício e de uso – António João
Rodrigues Ferreira – Venda Nova
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.

Reunião Ordinária de
6 de MAIO de 2016

2. Projeto de Regulamento de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos – APOIAR+
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta do projeto de regulamento.
3. Início de Procedimento de Projeto de Regulamento NASCER + - Programa de Incentivo à
Natalidade
A Câmara deliberou, por unanimidade, abrir do
procedimento.
4. Processo de Obras nº 11/2016 – Legalização
de Alterações – CIPABE, LDA – Zona Industrial
– Lt.45
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
5. Processo de Obras nº 1/2016 – Legalização e
acabamentos – Fernando Manuel Barreto Unipessoal, Lda– Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
6. Processo de Obras nº 8/2016 – Construção de
Anexo – Ana Filomena Cruz Santos – Segundeira
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
7. Processo de Obras nº 45/2014 – Reconstrução
de Moradia – Paulo Alexandre da Cunha Pessoa
– Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.

Reunião Ordinária de
20 de MAIO de 2016

1. Adendas aos contratos PAM e de Assistência Financeira do Município de Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção
do vereador Pedro Coelho, do PSD e os votos favoráveis dos vereadores do PS, aprovar a atualização
do Plano de Ajustamento Municipal.

1. Processo de Obras nº 15/2016 – Reconstrução
de muro de vedação – Johannes de Best e Outra –
Pereiro de Além
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10. As autoridades de fiscalização mencionadas no nº 7
podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.
CAPITULO III - Disposições Finais
Artigo 12.º | Referências legislativas
As referências legislativas efetuadas neste Regulamento
consideram-se tacitamente alteradas com a alteração ou
revogação dos respetivos diplomas, atendendo-se sempre
à legislação ao tempo, em vigor.
Artigo 13º | Prazos
1. Salvo disposição expressa em contrário, os prazos constantes no presente Regulamento contam -se nos termos do
Código de Procedimento Administrativo.
2. Sem prejuízo do mencionado no ponto anterior, as matérias atinentes às taxas, nomeadamente no que aos prazos
e sua contagem respeita, obedecem ao disposto no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município
de Vila Nova de Poiares, salvo se o presente regulamento
estipular prazo diferente.
Artigo 14.º | Legislação e Regulamentação
Subsidiária e Casos Omissos
1. Aplica-se subsidiariamente a legislação vigente sobre
a matéria e aquela que venha a ser aprovada na vigência
do presente Regulamento, a regulamentação municipal em

As atas aqui apresentadas,
em versão resumida, podem
ser consultadas no site do
Município, em:
www.cm-vilanovadepoiares.pt

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
2. Processo de Loteamento nº 10/2005 – Libertação de cauções – Isidoconstruções, Lda – Ribeira
de Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
3. Processo de Obras nº 16/2016 – Legalização de
alterações – Jorge Duarte Alves – Pinheiro
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
4.Processo de Obras nº 13/2016 – Legalização de
Moradia – Nuno Cardoso – Ventosa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
5. Edificação em más condições de solidez –
Notificação – Raul do Nascimento dos Santos e
Aura Montenegro Ferrão – Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo
com os pareceres dos serviços técnicos, proceder à
notificação.
6. Parque de Autocaravanas de Vila Nova de
Poiares – Procedimento de Contratação Pública
– Para Conhecimento
A Câmara tomou conhecimento.
7. Aditamento à Toponímia referente à Freguesia de São Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o
aditamento.

Reunião Ordinária de
3 de JUNHO de 2016
1. Normas de Ação Social Escolar – Ano letivo
2016/17 e Anos subsequentes – 2ª Alteração

vigor e, na sua insuficiência, o Código do Procedimento
Administrativo e os princípios gerais de direito.
2. Se ainda assim subsistirem dúvidas decorrentes da interpretação das normas estatuídas neste Regulamento, assim
como omissões, estas serão decididas por deliberação da
Câmara Municipal, com recurso às normas gerais de interpretação e integração previstas na lei civil em vigor.
Artigo 15.º
Delegação de Competências
Todas as competências atribuídas pelo presente Regulamento ao Presidente da Câmara Municipal são delegáveis
no Vereador responsável pelo respetivo Pelouro.
Artigo 16.º
Norma revogatória
É revogado o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Municipio de Vila Nova de Poiares
aprovado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
na sua reunião de 17 de junho de 2013 e pela Assembleia
Municipal de Vila Nova de Poiares realizada em 24 de junho de 2013.
Artigo 17.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à
sua publicitação

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a
2ª alteração às Normas de Ação Social Escolar.
2. Processo de Obras nº 56/2011 – Alteração de
pavilhão na Zona Industrial-Lote 51 – Fortunato
& Martins Fortunato, Lda – S. Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
3. Processo de Obras nº 01/2014 – Projeto de
alterações – Lavrimadeiras – Zona Industrial
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
4. Processo de Obras nº 18/2016 – Construção
de Unidade de Medicina Física e Reabilitação –
Irmandade de N.ª Sr.ª Necessidades – Quinta das
Camélias
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
5. Edificação em más condições de solidez – Maria Teresa dos Santos Carvalho Rosa – Crasto
A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo
com os pareceres dos serviços técnicos, proceder à
notificação.
6. Processo de destaque – Bruno Miguel Jesus
Saraiva Ferreira e Outra - Vale de Carvalhal
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a
pretensão.
7. Projetos das Infraestruturas da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares – Pólo II - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
decisão de aprovação dos Projetos das Infraestruturas da Zona Industrial de Vila Nova de Poiares
– Pólo II.
8. Requalificação de rotunda - Monumento
A Câmara tomou conhecimento.
9. Projeto de decisão de aprovação de candidatura para elaboração do cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas de abastecimento
de água em baixa - Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a
decisão de abertura de conta bancária para projeto de candidatura para elaboração do cadastro
das infraestruturas existentes nos sistemas de
abastecimento de água em baixa.

COMEMORAÇÕES

F

oi um vasto programa, aquele
que o Município de Vila Nova de
Poiares preparou para celebrar
o Dia Mundial da Criança, com
atividades para todos os gostos
e que culminou com a apresentação do
Livro “A Mimi e a Fada Flora”.
As atividades arrancaram logo pela manhã
no Complexo Desportivo e Jardim de
Homenagem ao Poiarense, dirigidas ao
ensino pré-escolar e 1º ciclo. As crianças
puderam divertir-se com jogos tradicionais e uma série de atividades físicas
planeadas especificamente a pensar nos
mais pequenos.
O período da tarde foi dedicado aos
alunos do 2º e 3º ciclo e Secundário, com o
Município a preparar uma demonstração
e ‘street sports’ no Skate Parque, nomeadamente BMX, Skate e Patins em linha, com
uma participação especial dos campeões
nacionais das respetivas modalidades.
Após a demonstração de variadas acrobacias, os jovens foram convidados a experimentar estes deportos radicais.
As comemorações do Dia Mundial da
Criança encerraram com a apresentação
do livro infantil “A Mimi e a fada Flora”, de
Fernando Catarino, inspirado na infância
da Professora e Investigadora Poiarense
Manuela Grazina, e com ilustrações de Inês
Montalvão Prazeres.
O livro foi apresentado nos Centros Escolares de Arrifana e São Miguel terminando
no Jardim Municipal para a apresentação,

COMEMORAÇÃO

Livro infantil “Mimi e a Fada Flora”
lançado no Dia Mundial da Criança
não só aos alunos do Centro Escolar de
Santo André bem como a todos os interessados, pelo autor e pela “musa” da história,
Manuela Grazina, que fez questão de estar
presente.
Também o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, se associou a
esta sessão ao ar livre, aproveitando para
deixar algumas palavras de reconhecimento não só à capacidade de Fernando
Catarino de “nos devolver a capacidade de
imaginar”, mas também à Dra. Manuela
Grazina, a razão de ser desta história que,
referiu, “retrata de uma forma original a
maneira de ser e estar dos poiarenses, e em
especial da professora e investigadora que,
apesar de se tratar de uma ilustre poiarense tão ilustre, nunca perdeu os valores da
humildade e simplicidade, transmitindo
sempre uma grande simpatia”.
Refira-se que o programa das comemorações do Dia Mundial da Criança encerraram com o espetáculo de atores e bonecos
“O Rei Vai Nú”, numa adaptação livre do
conto de Hans Christian Andersen, pela
Companhia Marimbondo.
22 de agosto de 2016
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PATRIMÓNIO IMATERIAL

Poiares reviveu tempos ancestrais
com a III recriação do Mercado Antigo

O

tempo ‘andou para trás’ e
Poiares reviveu tradições
antigas com a III Recriação
do Mercado Antigo organizado pelo Grupo Folclórico
e Etnográfico do Município de Vila Nova
de Poiares, em parceria com a Câmara
Municipal.
Ao longo dos três dias da iniciativa
realizaram-se inúmeras atividades, com
recriação dos habituais mercados de ‘feira’,
respeitando o rigor histórico, promovendo
a demonstração e negócio de produtos
enquadrados nos ofícios de ‘então’ agricultor, artesão, artificies, mercador e os ta-

berneiros (nas tasquinhas gastronómicas).
Não faltaram ainda os jogos tradicionais e
animação de rua durante todo o evento.
Para o Município, o balanço não podia ser
mais positivo, registando uma excelente
adesão da comunidade, que se envolveu
e participou nas atividades deste evento
que contribui para a promoção da história,
cultura e tradições orais de outrora.
A programação musical do certame
arrancou com o encontro de grupos de
cantares, onde participaram o Grupo de
Cavaquinhos da U.P. Rebordosa (Penacova), o Grupo Musical “Sons da Serra” (C.C.
Carvalho) e uma participação especial

18
22

# 11

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

22 de agosto de 2016

vinda do Alentejo, o Grupo Coral Vozes de
Almodôvar.
O segundo dia ficou marcado pelo XX FESTIVAL DE FOLCLORE, do Grupo Folclórico e
Etnográfico do Município de V. N. Poiares,
do Rancho Folclórico “Flores do Campo”
(Valado Frades/Nazaré), do Rancho Folclórico de Santa Eulália (Sanguedo/Sta. Mª da
Feira) e ainda do Rancho Folclórico “Flores
de Serpins” (Lousã).
Durante a tarde atuaram ainda os grupos
locais, “Talentos na Maturidade” e “Grupo
das Quintas”, com a animação musical a
prolongar-se noite dentro, com o Baile, a
cargo do conjunto “Band’Alhos”, da Lousã.

No terceiro dia do evento, foi tempo de
homenagear os elementos já falecidos do
Grupo Folclórico e Etnográfico com uma
Missa na Igreja Matriz, continuando a programação musical durante a tarde, com o
Concerto pela Filarmónica Fraternidade
Poiarense e terminando, à noite, com um
desfile de marchas populares, com a participação da Marcha Popular de Brasfemes
com o tema “Os Santos Populares”, da Marcha Popular de Antanhol / Assafarge com
o tema “Aeródromo (pilotos, passageiros)”
e ainda da Marcha do Grupo Artístico de
Ribeira de Frades com o tema “Ribeira
Namora com Palavras no Coração”.

CULTURA

O

espaço da antiga escola
primária da vila, reconvertido em Centro Escolar de
Poiares Santo André, foi
o local escolhido para a
realização da exposição “Objetos e estórias
da nossa escola” que foi inaugurada e que
poderá representar o primeiro passo para
a criação de um museu escolar em Poiares.
Na inauguração, para além do anfitrião
Presidente da Câmara Municipal, Dr. João
Miguel Henriques, acompanhado do Vice
-Presidente Doutor Artur Santos e Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Lara
Henriques de Oliveira, estiveram presentes
representantes da DGESTE, Dr. Rigoberto
Correia, da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra, do GRUPOEDE do Centro de
Estudos Interdisciplinares do Século XX,
Professor Doutor António Gomes Ferreira,
e da ESEC – Escola Superior de Educação
de Coimbra. Professor Doutor Luís Mota,
do Agrupamento de Escolas de V.N.Poiares, prof. António Ferreira, para além de
representantes das várias instituições e
associações do concelho.
A abertura da inauguração coube ao Sr.
Vice-Presidente da Câmara Municipal,

PATRIMÓNIO

“Objetos e estórias da
nossa escola” - Uma
exposição candidata a
Museu Escolar
Artur Santos, que sublinhou o esforço do
Município na preparação e organização da
exposição, com o apoio das entidades de
investigação académica, que lhe conferem
o rigor científico necessário. Lembrou ainda a importância da recolha de elementos
que ‘contem’ a história da educação, não
só do concelho, como da região e do país,
acompanhados do seu património imaterial e das estórias que lhes dão vida.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr.
João Miguel Henriques, afirmou a importância e o significado que esta exposição

pode ter no avanço do processo de candidatura à criação de um museu escolar, que
se pretende «que seja uma referência não
só da região como a nível nacional, assumindo-se como um pólo de visitação com
um centro de documentação que possa
reunir e congregar todo um espólio que
atualmente se encontra disperso, apelando
por isso a um maior envolvimento de toda
a comunidade em torno deste projeto,
para o qual possam contribuir com os
objetos, estórias e memórias que tenham
dos seus tempos de escola». O mesmo
22 de agosto de 2016
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responsável fez ainda questão de agradecer e reconhecer publicamente o trabalho
e empenho da prof. Maria da Luz Pedroso
em todo este processo, cuja dinâmica e capacidade de entrega foram fundamentais
para o êxito da exposição.
No encerramento dos discursos, o Professor Doutor António Gomes Ferreira, em
representação do GRUPOEDE, afirmou e
enalteceu a dinâmica comunitária que foi
possível criar em Poiares em torno desta
exposição, fator que considerou fundamental para que ele próprio e as entidades
que representa se associassem a este projeto que, em sua opinião, tem tudo para
se constituir como um importante núcleo
museológico.
Lembrou o especial significado da sua
ligação a Poiares, já que também ele foi
docente neste concelho, e ainda da feliz
coincidência desta inauguração acontecer em plenas comemorações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, cuja evocação está tão profundamente ligada ao ensino, à educação e
afirmação patriótica.
Refira-se que a exposição estará patente
até Setembro, no Centro Escolar de Poiares
(Santo André), mediante marcação prévia.
boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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CULTURA

TEATRO I

TEATRO II

EXERCÍCIOS FINAIS DOS WORKSHOPS “TEATRO DE POIARES”

PRODUÇÃO COLETIVA LEVOU À CENA “BRANCA” NO CCP

O CCP-Centro Cultural de Poiares foi palco para a apresentação do exercício final do
workshop adultos, com a peça “As criadas”, numa adaptação livre de Jean Genet, e
também do workshop de crianças e jovens, com a peça “Romeu e Julieta”, ambas as
apresentações com encenação da Escola de Teatro Companhia Marimbondo.
Com esta peça, o elenco de ‘artistas’ poiarenses, apesar de amadores, demonstraram
grande ‘à vontade’ em palco e deram a conhecer os seus talentos, resultando numa
atuação verdadeiramente profissional.
Este foi mais um espetáculo que resultou da cooperação que a Escola de Teatro
Companhia Marimbondo tem desenvolvido com o Município de Vila Nova de Poiares nos últimos anos, que conta já com três edições na classe adultos e cinco edições
na classe crianças e jovens.
Esta atividade reflete a política cultural do Executivo Municipal, através do envolvimento do movimento associativo e da comunidade poiarense em geral, conseguindo assim uma forte promoção cultural e dinamização do Centro Cultural de
Poiares através da realização de espetáculos de grande qualidade, e do fácil acesso
da população à cultura.

O Auditório do Centro Cultural de Poiares recebeu a peça de Teatro “Branca”, um
espetáculo de cariz didático e promovido por uma produção coletiva dos atores
Cheila Lima, Paulo Lage e Daniela Onis.
Dirigida sobretudo para um público mais infantil, esta peça realizada a partir da
história “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm ficou marcada pela enorme interação
entre o elenco e o público, sobretudo pela capacidade de transmitir alguns conselhos importantes para os mais pequenos, nomeadamente na forma de interagir
com estranhos, tendo como ponto de partida a história.

EXPOSIÇÃO
Delegação do Congresso Luso-Brasileiro visitou exposição candidata a Museu
A exposição “Objetos e Estórias da Nossa Escola”, patente no Centro Escolar de
Poiares (Santo André) e que será o primeiro passo do futuro museu escolar, recebeu
uma importante visita de uma delegação de investigadores do Congresso Luso
-Brasileiro de História da Educação, acompanhada por elementos da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e pela diretora
do Museu Nacional Machado de Castro, de Coimbra.
Para a comitiva presente, para além do enorme valor do espólio exposto, destaca-se
o potencial do trabalho que tem sido realizado, tanto na salvaguarda do património, bem como na importância que significa em matéria de investigação.
Para o Município este ‘aval’ de personalidades tão importantes e com tanto ‘know
how’ nesta matéria, é um grande alento e um conforto técnico-científico de peso,
para a prossecução do objetivo de constituir um núcleo museológico.
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CENTRO ESCOLAR

Inaugurada a
Biblioteca
Escolar

O

Centro Cultural de Poiares
acolheu uma exposição
dedicada à história do
edifício do Parlamento Português. Intitulada “Breve
história do Parlamentarismo Português”,
os 25 painéis que a compõe evidenciam
as evoluções políticas da Assembleia da
República, enquanto órgão de soberania,
e contam a história do parlamentarismo
português e dos espaços que o Parlamento
ocupa desde 1834.
Esta exposição iconográfica e documental
retrata a origem do Palácio de São Bento,
que começou a ser construído em 1598
enquanto Convento Benedito de São Bento
da Saúde e a sua transformação em Palácio
das Cortes, em 1833, percorrendo ainda a
história do Parlamento e abordando os
órgãos constituintes da Assembleia da
República, a sua competência política e

EXPOSIÇÃO

CCP revelou a história
do Palácio de São Bento
legislativa e a Constituição.
Na inauguração da exposição estiveram
presentes o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, a Presidente
da Assembleia Municipal, Lara Henriques
de Oliveira, Francisco Távora, do Museu da
Assembleia da República, para além de representantes das mais variadas instituições
e associações do Concelho.
João Miguel Henriques, classificou esta
exposição de grande relevância, nomea-

damente pelo facto de dar a conhecer a
“história da casa mais nobre da política em
Portugal, a Assembleia da República”. O
Presidente da Câmara Municipal aproveitou ainda a ocasião para agradecer a
presença de todos, em particular os representantes das instituições e associações do
Concelho, referindo que «estas iniciativas
só fazem sentido se tiverem a participação
da população, nomeadamente das suas
forças vivas, hoje aqui presentes».
22 de agosto de 2016
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O Presidente da Câmara Municipal
inaugurou a Biblioteca do Centro Escolar de Poiares (Santo André), um equipamento novo, que vem responder às
necessidades de docentes e alunos do
1º Ciclo do Ensino Básico.
Na sessão de inauguração, além do
Presidente da Câmara Municipal, estiveram presentes uma representante da
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas, Dra. Ana Cabral, bem
como a diretora do Agrupamento de
Escolas, Dra. Eduarda Carvalho e a
coordenadora da biblioteca escolar do
agrupamento, Dra. Ana Cruz.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, trata-se
de um equipamento fundamental e
grande importância no desenvolvimento do processo educativo, que
agora foi possível concretizar, dotando
o Centro de Escolar de uma infraestrutura que certamente representará um
importante apoio e complemento ao
estudo, num espaço que pode ainda
servir para a realização de diversas
atividades necessárias ao trabalho de
professores e alunos.
Durante a sessão de inauguração
houve ainda tempo para assistir a
uma pequena peça de teatro, “História
Breve da Lua”, de António Gedeão,
protagonizada pelos alunos do 8º B,
assinalando assim o acontecimento de
uma forma mais simbólica.
Refira-se ainda que a Biblioteca Escolar, localizada no Centro Escolar de
Poiares (Santo André), passa a integrar
a Rede de Bibliotecas Escolares.
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OBRAS & URBANISMO

PRAIA FLUVIAL

REDE VIÁRIA

INTERVENÇÃO NO CANEIRO DA MOURA MORTA
Na sequência das intempéries que se registaram no inverno passado, a Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares tem vindo a proceder à reposição e limpeza das
margens do Rio Alva, junto ao Caneiro da Moura Morta. Paralelamente, o espaço
de praia fluvial já foi aumentando, para um maior e melhor usufruto por parte dos
munícipes.
Em parceria com a Junta de Freguesia de Lavegadas, foi também construído um bar
de apoio à Praia Fluvial.

INTERVENÇÃO NA AVENIDA MANUEL C. COELHO
O Município de Vila Nova de Poiares prossegue as obras de requalificação e regeneração urbana na Avenida Manuel C. Coelho, tendo em vista a melhoria da imagem
da principal “porta” de entrada da Vila,
Um das últimas intervenções foi a requalificação da rede viária, nomeadamente na
redução do raio de uma das rotundas existentes, com o intuito de diminuir o risco
de sinistralidade, e consequentemente reforçar as condições de segurança e circulação para veículos e peões.

REDE VIÁRIA II
REFORÇADA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO CONCELHO
O Município de Vila Nova de Poiares, através dos serviços de Polícia Municipal,
tem vindo a fazer um levantamento exaustivo das necessidades de reforço e
atualização da sinalização de trânsito em todo o concelho, de forma a colmatar a
lacuna existente nesta matéria.
Reconhecendo que esta área, ao longo dos anos, foi sendo descurada, o Executivo
promoveu este levantamento, coordenado no terreno pela Polícia Municipal,
resultando na aprovação de colocação e atualização de centenas de sinais de
trânsito por todo o concelho.
Refira-se que, fruto do volume elevado de sinalização necessária, foram definidas
prioridades, começando pela aplicação de sinalética nos locais que careciam
de uma intervenção mais urgente, dotando as vias municipais da sinalização
adequada.

22
26

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

# 11

22 de agosto de 2016

OBRAS & URBANISMO

ACESSIBILIDADE

Centro Escolar Santo André ganha novo acesso

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares tem em
curso uma intervenção no
Centro Escolar de Santo
André, que visa resolver o
caótico problema no trânsito que se vive
no acesso e saída das crianças naquele
equipamento.
A solução passa por mudar o acesso da Rua
Comendador José Joaquim Ferreira para a
Avenida da Liberdade, local onde a faixa
de rodagem é mais larga, permitindo que
as crianças possam aceder em segurança,
e, ao mesmo tempo, reduzindo o caos no
tráfego automóvel.
A intervenção em causa consiste na
construção de um novo acesso pedonal
com duas escadarias e uma cobertura em
painéis de alumínio, que desembocará
num acesso já existente no rés-do-chão
daquele Centro Escolar, onde será colocado mobiliário adequado que permita criar

um espaço de receção. Refira-se ainda que
o telheiro a ser construído irá permitir que
as crianças possam esperar abrigadas a
chegada do transporte.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, “esta intervenção
que estamos agora a fazer já se impunha
há muito. Para além de facilitar o acesso
ao Centro Escolar, irá reduzir o caos que
atualmente se regista no tráfego automóvel no momento em os pais que deixam ou
vão buscar os seus filhos, ao mesmo tempo
que permite às crianças acederem ao
Centro Escolar em maior segurança, fator
prioritário para esta obra.”
Neste momento está concluída a primeira
fase da obra, que implicou a construção
propriamente dita do acesso, a que se seguirá a colocação das grades de segurança,
portões e construção do telheiro, trabalhos que decorrerão durante o período de
férias.

PASSEIOS

Circulação pedonal melhorada no Entroncamento

O

Município de Vila Nova
de Poiares realizou uma
intervenção no cruzamento da Avenida Manuel C.
Coelho/EN2 com a Estrada
da Beira (EN17), no Entroncamento. O objetivo passa por criar melhores condições
de mobilidade urbana, numa política que
tem sido uma das principais preocupações
deste Executivo ao longo deste mandato.
Com esta intervenção, a Câmara Municipal
liderada por João Miguel Henriques pretende assegurar que os munícipes possam
circular de forma segura ao longo das vias,
em zonas especificamente criadas para
a circulação pedonal, ao mesmo tempo
que se promove em toda aquela zona uma
requalificação estética e arquitetónica.
Em causa está a construção de passeios
com desníveis adequados para cidadãos
de mobilidade reduzida, passadeiras e

colocação de iluminação pública, numa
das maiores zonas residências de Poiares e,
ao mesmo tempo, com maior tráfego automóvel, fruto da convergência de duas das
mais importantes vias de comunicação,
não só do concelho como da região.
Esta intervenção vem na sequência do
trabalho que tem sido desenvolvido na
principal “porta” de entrada de Vila Nova
de Poiares, a Avenida Manuel C. Coelho,
que foi completamente requalificada não
só ao nível estético como em melhoria das
condições de segurança.
Refira-se que a intenção do Executivo é
a de continuar a executar este tipo de
intervenções, construindo e reforçando
as zonas pedonais em vários locais do
Concelho, com o intuito de regenerar o tecido urbano, e, ao mesmo tempo, conferir
maior segurança e qualidade de vida aos
munícipes.
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OBRAS & URBANISMO

EQUIPAMENTO

Limpeza urbana modernizada

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares adquiriu
um aspirador elétrico de
resíduos urbanos, modernizando e tornando mais rápida a limpeza das ruas e vias do concelho.
Trata-se de um equipamento que vem
combater a imagem depreciativa do
varredor de rua, evitar a falta de higiene
e eliminar o risco de ferimentos aquando
da recolha de objetos cortantes, fragmentos de vidro e outros, promovendo maior
segurança no trabalho e também uma
rentabilização e eficácia dos serviços.
Para o Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, esta medida
insere-se «no esforço de modernização dos
serviços que temos vindo a implementar
desde que tomámos posse. Reorganizámos
os serviços internos e externos; remodelá-

mos os estaleiros e alterámos por completo a sua filosofia de funcionamento, que
agora estão devidamente organizados e
com procedimentos estruturados; apostámos nas condições de segurança e higiene
dos trabalhadores dotando-os de mais
e melhores equipamentos de proteção
individual, incluindo novos fardamentos
com refletores, enfim todo um conjunto de
ações e medidas com vista a poder prestar
uma maior e mais rápida resposta às solicitações e necessidades dos munícipes».
Refira-se que o veículo agora adquirido
é 100% elétrico e sem emissões de CO2,
autopropulsado, o que aumenta a sua
manobrabilidade e conforto de utilização,
com grande capacidade de autonomia e
níveis sonoros próximos do silêncio, respeitando assim o bem-estar e serenidade
dos munícipes.

PAISAGISMO
INTERVENÇÃO NO JARDIM MUNICIPAL
de forma a tornar o espaço mais aprazível, através da colocação de novos
bancos e embelezamento dos espaços ajardinados
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HIGIENE E LIMPEZA URBANA
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Construção de suportes para contentores de lixo;
- Limpeza e desinfecção dos contentores de lixo por todo o Concelho;

DESPORTO

O

Rio Alva, na freguesia de
lavegadas, acolheu nos
dias 16 e 17 de Julho, a 5.ª e
última prova do Campeonato Nacional de Pesca à
pluma 1.ª Divisão e, à semelhança dos anos
anteriores, não defraudou as expetativas
dos atletas numa prova que já é considerada a prova rainha da competição.
Apesar do calor que se fez sentir durante
os dois dias de prova, o entusiasmo dos
atletas foi evidente, contribuindo para os
bons resultados alcançados, nomeadamente com a ‘captura’ de 312 trutas, todas
devolvidas, com vida, ao seu meio natural.
Para o Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, «esta é apenas uma das muitas
vertentes e excelentes potencialidades dos
nossos recursos naturais, sendo que o Rio
Alva e a freguesia das Lavegadas são um
dos grandes ativos do concelho em matéria de turismo de aventura e natureza»,
sublinhando por isso a «grande preocupação com a preservação natural e ambiental, destacando a recente intervenção para
o desassoreamento do rio provocado pelas
intempéries do último inverno, bem como
os trabalhos de limpeza e requalificação
no Rio Alva, na zona do caneiro da aldeia
de Moura Morta, dotando aquela zona
de condições para a criação de uma praia
fluvial».
Quanto à prova de pesca à pluma propriamente dita, de referir que, devido ao calor,
as mangas centrais foram as mais difíceis,
com menos capturas, já as primeiras
mangas da manhã das 07:00 às 09:00 e
as últimas mangas do dia, das 18:00 às
20:00 foram as que proporcionaram mais

RIO ALVA

Poiares recebeu prova do Campeonato
Nacional de Pesca à Pluma
capturas e mais adrenalina aos atletas, já
que é nestes períodos do dia que as trutas
se alimentam com mais intensidade,
proporcionando momentos e capturas
inesquecíveis.

Os níveis competitivos estiveram ao rubro,
porque estava por definir o campeão e os
lugares que dão acesso à Seleção Nacional
de Pesca à Pluma, com destaque para o
atleta Rui Pereira do clube APD VEZ, que

se sagrou campeão nacional, e também o
atleta Poiarense, Sérgio Silva, que terminou o campeonato em 5.º lugar com boas
perspetivas de ingressar a Seleção Nacional
no próximo ano.

CICLOTURISMO

26ª Mini-Volta a Portugal
passou pelo Concelho

V

ila Nova de Poiares recebeu a
segunda etapa da 26ª Mini-Volta a Portugal em Cicloturismo,
que integra o calendário da
Federação Portuguesa de Ciclismo como
XII Passeio a Portugal em Bicicleta - Ciclismo para Todos e que liga Alpiarça à Sertã,
em 10 etapas, ao longo de 8 dias.

A passagem por Poiares aconteceu logo na
segunda etapa do evento, ligando Penela
a Poiares, numa etapa com 45,7km, e onde
os cerca de 40 participantes puderam
apreciar e desfrutar das paisagens naturais
de grande beleza e da gastronomia de excelência, características, não só de Poiares
como de toda a região.
22 de agosto de 2016
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DESPORTO

ASSOCIATIVISMO

Associação Recreativa de São Miguel em festa

A

Associação Recreativa de S.
Miguel celebrou recentemente a sua festa de apresentação das modalidades.
O dia começou com um treino aberto de corrida/caminhada preparado e orientado pela secção de atletismo da
associação, com a participação de cerca de
35 pessoas, prosseguindo durante a tarde
com o espetáculo da secção de patinagem
da ARSM a apresentar pequenas coreografias das alunas de nível 1 e 2 e finalizada
com a Coreografia de Verão, num misto de
cor, movimento e alegria, orientado pela
professora Ana Raquel Fernandes. Também
a secção de judo do mestre Alexandre de

Jesus teve a oportunidade de fazer uma
pequena demonstração de combate com
os seus atletas mais novos.
Com uma plateia muito composta, seguiuse a apresentação da secção de ginástica de
manutenção com uma coreografia de aeróbica e outra de dança com percussão, sob a
direção da professora Marina Carvalho.
Numa dinâmica muito interessante, seguiram-se momentos culturais, expressivos e
musicais de grande qualidade.
Refira-se que a ARSM tem sido uma das
coletividades com maior dinâmica associativa do concelho, cujas direções têm desenvolvido uma importante parceria com
o Município, contribuindo para o desen-

volvimento desportivo local e concelhio,
promovendo a atividade física, a competição desportiva e a adoção de estilos de vida

saudáveis. Com este dia, a ARSM reforçou a
sua ligação não só com os associados como
com a própria comunidade onde se insere.
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Estágio de Verão reuniu atletas de
todo o país
Organizado pelo Karaté Shukokai de
Poiares, em parceria com o Município e a
APKS, o último estágio da época 2015/2016,
decorreu sob a orientação de Sensei Marcelo Azevedo e contou com a participação de
mais de 300 Karatekas de todo o país.
Tratou-se de um estágio técnico, que incidiu sobre técnicas de impacto, e que contou ainda com exames de graduação, onde
se sublinha o grande empenho e entrega
de todos os presentes, crianças e adultos.
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DESPORTO

PATINAGEM

Torneio Nacional
Inter-Associações
Sub13 foi um
sucesso
O 1º Torneio Nacional Inter-Associações Sub-13, foi um verdadeiro sucesso,
contando com partidas bem disputaATLETISMO

das e com resultados incertos, perante

Lavegadas acolheu terceira prova do
Circuito Concelhio de Corrida

A

Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares, em parceria
com a ARSM – Associação
Recreativa de S.Miguel e as
juntas de freguesia do concelho está a organizar o circuito concelhio
de corrida, que agora conheceu a 3ª Prova,
desta vez na Moura Morta, freguesia de
Lavegadas, com o apoio também do Centro
de Convívio daquela localidade.
O objetivo foi percorrer o concelho, com a

um Pavilhão Municipal de Vila Nova de
Poiares sempre repleto de um público
entusiasta, oriundo de vários pontos
do Pais.
Ao todo foram cerca de 150 os participantes que passaram pelo Pavilhão de
Vila Nova de Poiares, entre atletas das
Selecções, Dirigentes, Atletas dos Clu-

realização de quatro provas, constituindo
assim o circuito concelhio. A primeira
decorreu em fevereiro, na freguesia de
S.Miguel, integrada no Poiares Trail 2016, a
segunda decorreu em abril, na freguesia de
Arrifana, integrada nas comemorações do
25 de Abril e a terceira aconteceu agora, na
freguesia de Lavegadas.
O bom tempo que se fazia sentir era bem
convidativo à prática desportiva, contribuindo para a grande adesão das crianças

e jovens, com cerca de trinta participantes,
resultando num momento agradável e de
competição saudável.
Refira-se que a última prova está marcada
para 9 de Setembro, uma prova noturna
que se irá realizar durante a Poiartes, a
Urban Night Trail.
Para o Município, esta é mais uma aposta
na promoção do desporto e da atividade
física, fundamentais para o bem-estar, em
especial da população mais jovem.

bes de Patinagem Artística e Árbitros.
A iniciativa acabou por ser uma aposta
ganha, demonstrando a importância
da realização de um Torneio com
características que possibilitem aos
jovens Sub-13 a participação numa
competição de grande nível.
Para a história ficam as Classificações
Finais:
1º Lisboa; 2º Ribatejo; 3º Coimbra; e
4ºAveiro.
O Troféu Município de Vila Nova de
Poiares em Sub-16 Femininas, foi

FUTEBOL

ganho pela Associação de Lisboa, que

Município levou jovens a Lisboa
para assistir a jogo da Seleção
O Município de Vila Nova de Poiares proporcionou a cerca de 50 jovens entre atletas da Associação Desportiva de Poiares, da
Comunidade Juvenil de São Francisco de
Assis e utentes da APPACDM a possibilidade de assistirem ao vivo ao jogo Portugal x
Estónia de preparação para o Euro2016
22 de agosto de 2016
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bateu a congénere de Coimbra nos
dois jogos realizados.
Já os Seleccionadores escolheram, por
votação o Cinco ideal de Sub-13, onde
se incluem Samuel Colomby (Ribatejo, Guarda-Redes); Francisco Ferreira
(Ribatejo); Bernardo Tindade (Lisboa);
João Silva (Lisboa) e Hugo Pereira
(Aveiro).
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DESPORTO

A

o longo de dois dias o Treino
de Guarda-Redes de Futebol
esteve em ‘estudo’ em Poiares, numa conferência onde
a teoria foi aliada à prática,
com as técnicas a serem demonstradas por
diversas caras bem conhecidas do ‘mundo
da bola’.
A conferência, com uma componente de
formação acreditada pelo IPDJ para a renovação das cédulas de treinador com 2.8
unidades de crédito, acolheu mais de 130
inscritos que puderam assistir aos diversos
painéis, moderados por nomes conceituados nesta matéria, desde Pedro Roma,
ex-guarda-redes da Associação Académica
de Coimbra e técnico nacional de guarda-redes Sub-19 da Federação Portuguesa
de Futebol, a José Viterbo, treinador de
futebol, também Ricardo Leite, do departamento de guarda-redes do Sport Lisboa
e Benfica, Pedro Ferreira e Pedro Pereira,
do Futebol Clube do Porto, Jorge Vital, do
Sporting Clube de Braga, e Pedro Jorge
(PeJô) do Clube Desportivo de Tondela,
entre outros.
Em destaque estiveram temas como “Pla28
32
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FORMAÇÃO

Conferência sobre
Treino de Guarda-Redes
trouxe personalidades
do desporto a Poiares
nificação e organização do treino do guarda-redes — microciclo e sessões de treino
no período competitivo”; “Um clube, uma
equipa, um Guarda-Redes: um só pensar!”
e ainda “Do amadorismo à alta competição”, a par de workhops de metodologias
de treino.
A grande diferença deste evento consistiu
na articulação entre a componente teórica
e a demonstração no campo da aplicação
prática dos conhecimentos, permitindo,
# 11
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desta forma, uma aquisição de competências integrada e mais completa.
Para o Município, que esteve representando pelo seu Presidente, João Miguel
Henriques, e pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Artur Santos, trata-se de
apostar e promover a prática do desporto
e do futebol, mas de uma forma educativa
e pedagógica, com enfoque na vertente de
formação, permitindo uma aprendizagem
e um contacto mais próximo com profis-

sionais de alta competição. Desta forma,
colocar Poiares como referência em turismo científico na área do desporto, uma
vez que pelo segundo ano consecutivo é
realizado um evento desta relevância.
Refira-se que esta Conferência “Treino de
Guarda-Redes de Futebol” foi organizada
pelo Município, em parceria com o Doutor
Ricardo Rebelo Gonçalves, treinador de
Guarda-redes do Anadia Futebol Clube,
ex-treinador de Guarda-redes dos escalões
de formação da Associação Académica
de Coimbra - OAF e com o Vítor Nobre
Salgueiro, treinador de guarda-redes e
ex-atleta da Associação Desportiva de
Poiares.
Esta contou com o apoio do Instituto Português da Juventude, da Federação Portuguesa de Futebol, da Associação de Futebol
de Coimbra, da Associação Nacional de
Treinadores de Futebol, da Associação
Desportiva de Poiares, do Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares, e ainda
com os patrocínios do ginásio HealthyFitness, do “Mundo dos Guarda-Redes”, “Salut
per Vita”, “Fisio+”, “DSMEI” e “NGA”.

DESPORTO

FUTEBOL DE 7

tas que mais se destacaram ao longo do
ano nas várias áreas e modalidades, num
reconhecimento público pelo seu mérito e
trabalho desenvolvido, mostrando a verdadeira “escola de virtudes” que é o desporto.

ADP realizou II Torneio Rony Lopes

A

Associação Desportiva de
Poiares, com o apoio do
Município de Vila Nova de
Poiares e da Associação de
Futebol de Coimbra, promoveram a realização da segunda edição
do Torneio Rony Lopes, que decorreu no
Estádio Municipal Rui Manuel Lima.
O torneio é apadrinhado pelo Rony Lopes,
que mais uma vez fez questão de estar
presente, vindo propositadamente para o
efeito, servindo de exemplo e motivação
-extra para todos os atletas presentes que
veem na sua figura um modelo a seguir.
Presente na entrega de prémios, o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel

Henriques, fez questão de dar os parabéns
à Associação Desportiva de Poiares pela
organização do evento, enaltecendo a
importância deste torneio e destacando
o importante papel desempenhado pelo
clube poiarense na formação de crianças
e jovens, não só em termos desportivos,
como sociais e humanos.
Destacou ainda a presença do próprio
Rony Lopes, padrinho do torneio, reconhecendo o valor deste jovem jogador
que deu os primeiros passos na ADP , e
cuja humildade e capacidade de trabalho
o têm levado aos mais altos patamares da
competição.
A escolha do seu nome para apadrinhar

o torneio é, por isso, uma homenagem
ao destaque e sucesso que este jogador,
formado nas camadas jovens da equipa
poiarense, tem tido em tão pouco tempo
de carreira, assumindo já grande destaque
no panorama do futebol internacional,
tendo jogado numa das mais importantes
ligas da Europa - a Premier League, e estando, neste momento, ao serviço do Mónaco,
para além de integrar a Selecção Nacional
sub21.
Refira-se ainda que Rony Lopes foi recentemente distinguido na I Gala do Desporto
de Vila Nova de Poiares com o Galardão
‘Alto Prestígio’, e onde o Município quis
também homenagear e distinguir os atle-
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Resultados Desportivos
No torneio de futebol de 7, da categoria
de infantis (2003/2004) participaram 8
equipas (AAC-SF, U.D.Tocha, Naval 1º Maio,
U.C.Eirense, Académico de Viseu F.C.,
Mocidade F.C., A.D. Taboeira e a equipa
anfitriã A.D.Poiares), sendo que, no final,
o primeiro lugar coube à equipa da UD
Tocha, seguida pela AAC-SF e Naval 1º de
Maio, nos 2º e 3º lugares, respetivamente.
- Melhor Jogador: VASCO SILVA - AD TABOEIRA
- Melhor Marcador: GONÇALO MATOS - AD
TABOEIRA
- Melhor Guarda-redes: GABRIEL FERREIRA
- UD TOCHA
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DESPORTO

CLÁSSICOS

Freestyle brilhou na II edição do
“Poiares Motorcycle Festival”

P

oiares recebeu a segunda
edição do “Poiares Motorcycle
Festival”, onde, a grande novidade deste ano foi a realização de uma demonstração de
freestyle que trouxe ainda mais brilho e
impacto ao evento que, contou ainda com
uma grande exposição de motociclos, feira
de peças e motos e várias demonstrações.
Além do Freestyle, que proporcionou

momentos de grande emoção e adrenalina, o evento organizado em parceria, entre
Município de Vila Nova de Poiares, Junta
de Freguesia de Poiares (Sto. André) e Grupo Motard de Vila Nova de Poiares, encheu
ainda o Pavilhão Gimnodesportivo com as
mais belas máquinas, nacionais, inglesas,
italianas e muitas outras dos mais variados
modelos e motorizações.
As motas em exposição estiveram dividi-
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das pelo recinto do evento, entre o pavilhão gimnodesportivo e o jardim, fazendo
as delícias dos amantes dos clássicos que,
assim, puderam não só ter contacto com
marcas e modelos antigos, como também
visitar a feira de peças e encontrar aquelas
peças que tanto procuram para arranjar/
embelezar as suas próprias máquinas.
O destaque maior da exposição foi naturalmente para os clássicos, sendo que

estiveram ainda expostos outros modelos
de “trabalho” (como as típicas motorizadas utilizadas para venda de gelados e
castanhas), a par de modelos de todo-oterreno clássico, trial clássico, Super Bikes
dos anos 80 e 90, incluindo ainda algumas
motos exóticas.
Evento solidário a favor da APPACDM
A solidariedade foi outra das grandes marcas deste evento, já que, a par da tradicional exposição, a organização não se ficou
pelo conceito de festival de motas, e quis
dar a este evento um cunho humanitário,
associando-se à causa da APPACDM de Vila
Nova de Poiares, cujo apoio se traduzirá
na doação àquela instituição social do concelho, da receita angariada com a venda
dos ingressos.

DESPORTO

D

urante três dias Vila Nova
de Poiares foi o destino de
eleição para os amantes
do mundo automóvel,
que visitaram o Poyares
Rotações, certame dedicado ao setor automóvel e onde estiveram em evidência os
clássicos e super-desportivos, bem como a
presença oficial da marca ‘premium’ alemã
Porsche, através do Centro Porsche Leiria, a
que se juntaram a BMW e Mini, através do
concessionário Bomcar, e Ford, através da
Auto-Garagem de Coimbra.
Às centenas de veículos em exposição
estiveram também em evidência diversos
stands dedicados à fileira automóvel, desde as miniaturas, acessórios ou peças auto,
transformando o evento numa mais-valia
também em termos de oportunidades de
negócio.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, este certame reveste-se de uma
grande importância para o Município, na
medida em que «para além de promover
o turismo potencia o desenvolvimento
económico, em particular o do setor
automóvel, com grande implantação no
Concelho».
Paralelamente à exposição, decorreu
o “Motorshow”, evento onde pilotos e
máquinas proporcionaram momentos de
grande espetáculo para o muito público
presente, bem como a Tenda Eletrónica,
dedicado ao público mais jovem.
A III edição do Poyares Rotações serviu
para consolidar um certame que em três
anos se assumiu como um evento de
referência no panorama regional e até

EXPOSIÇÃO

Poyares Rotações consolida-se
como certame de excelência
nacional. O grande objetivo passa por
preservar e aumentar o patamar de qualidade já atingido, oferecendo aos visitantes
uma exposição de excelência. Aliás, a
organização já está no terreno a preparar a
próxima edição, com o intuito de oferecer
novidades ímpares, nomeadamente a possibilidade de associar ao evento nomes de
destaque no panorama nacional e internacional do mundo automóvel.
Refira-se, por último, que o Poyares Rotações tem também um cariz solidário, dado
que a organização do certame, a cargo da
Associação “Panóplia de Adeptos – Poyares
Rotações”, doou a receita da bilheteira
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares,
parceiros da organização, juntamente com
a Junta de Freguesia de Poiares – Santo
André, Associação Empresarial de Poiares,
Turismo Centro de Portugal e Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares.
22 de agosto de 2016
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