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ABERTURA

Caras e caros amigos,
Poiarenses
Aproximamo-nos do final de mais um ano e, além do habitual período de festas que
vamos viver, este é também o momento que aproveitamos para fazer o balanço de tudo
o que aconteceu e foi feito durante o ano de 2019.
O nosso Concelho continua a ser conhecido e reconhecido como um espaço agradável
para todos aqueles que escolheram esta terra para se fixar, dinâmico a nível social,
cultural e empresarial, com capacidade de empregabilidade e infraestruturas públicas
já construídas ou em construção que garantem a todos as condições ideais para aqui
residirem com as suas famílias.
Durante o ano que agora termina foram efetuados ou estão ainda em curso um
conjunto investimentos em várias zonas do Concelho, das quais damos conta neste
Boletim, que contribuem definitivamente para a melhoria da qualidade de vida e do
bem-estar de todos os Poiarenses.
Estão em fase de conclusão as obras de requalificação do espaço de restauração e
bar do complexo de piscinas da Fraga e também, do parque de Merendas das Medas,
ambos requalificados depois de terem sido afetados pelos incêndios de 2017. Falamos
de dois equipamentos turísticos de rara beleza, em contacto direto com a natureza,
que são muito procurados e admirados por inúmeras pessoas que nos visitam ao longo
do ano.
A requalificação de toda a zona habitacional do Soito, junto ao Centro da Vila, há
muito tempo justamente reclamada pelos seus habitantes, também está muito
perto de estar concluída, valorizando muito toda aquela área residencial e espaço
envolvente.

investimentos de vários milhões de Euros no nosso Concelho, que de outra forma
nunca seriam possíveis, e que vão permitir recuperar finalmente das enormes
carências que há muito identificámos, mas que não temos tido capacidade
financeira para corrigir.

O Centro de Recolha Oficial de Animais (Canil Municipal) obra construída na
sequência do orçamento participativo municipal e a conclusão das obras do Centro
de Convívio de Sabouga, são outros dois exemplos de obras quase concluídas e que,
conjuntamente com muitas outras intervenções realizadas por todo o Concelho, fazem
com que o ano de 2019 tenha sido um dos períodos de maior investimento da última
década.

Desta forma e mais importante ainda, será também possível cumprir as novas
normas comunitárias que obrigam os consumidores a pagar o custo real do serviço
que é bastante superior ao que é efetivamente cobrado pelas várias Câmaras. Ainda
que seja possível um ligeiro aumento na fatura de cada um, para cumprir com essa
obrigação, esse aumento teria que ser muito superior se o Município de Vila Nova
de Poiares não integrasse esta nova empresa. Além disso, ficaria ainda impedido
de se candidatar aos fundos europeus para efetuar os necessários investimentos à
melhoria do sistema.

Este resultado só é possível graças ao empenho e dedicação de todos os trabalhadores
deste Município e ainda ao enorme rigor que aplicamos na gestão do nosso curto
orçamento, que nos tem permitido continuar a reduzir a dívida total encontrada (já
foram abatidos quase 6 milhões de Euros) e, simultaneamente, conseguir libertar
alguns recursos para todos estes investimentos.
Naturalmente, sabemos que muito ainda falta fazer. Temos consciência de que não
é possível acudir a todas as necessidades ao mesmo tempo. Mas temos também
consciência de que os Poiarenses reconhecem este esforço, compreendem as nossas
dificuldades e saberão, pacientemente, aguardar pela sua oportunidade.
Mas 2020, como todos os anos, será também um ano de grandes desafios. No próximo
ano, o maior de todos os desafios, será sem dúvida a gestão dos serviços de água,
saneamento e resíduos, que deixará de ser efetuada pela Câmara Municipal, como até
aqui e que será entregue a uma empresa intermunicipal denominada APIN- Ambiente
do Pinhal Interior Norte.

Estamos certos de que todos saberão compreender e aceitar esta decisão porque está
em causa a melhoria dos serviços e a preparação de um futuro melhor para todos
com uma rede de água com menos roturas e perdas, uma rede de saneamento que
cubra a maioria do concelho e um serviço mais eficaz de recolha de resíduos.
Todos juntos, vamos continuar a fazer de Vila Nova de Poiares uma terra cada vez
melhor.
Aproveitando a quadra natalícia que vivemos, quero ainda expressar a todos os
meus votos sinceros de um Santo e Feliz Natal e de um próspero ano de 2020.
Com um abraço amigo,

A fatura dos serviços prestados relativa ao próximo mês de janeiro, que será recebida
por todos durante o mês de fevereiro, já será emitida por aquela nova entidade.
Os objetivos desta mudança são vários, mas visam essencialmente melhorar o atual
serviço prestado às populações. Durante os próximos anos, será possível efetuar

João Miguel Henriques
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Boa execução permitiu
rever condições do Plano
de Ajustamento Municipal
Novo documento agora assinado prevê medidas
para baixar impostos municipais

Outra das principais novidades
do novo PAM prende-se com a
política de captação de investimento para o Concelho, ao
proporcionar isenções temporárias ao nível da Derrama (5
anos) para as novas empresas
que se instalem em Vila Nova de
Poiares, mas também em matéria
de IMT, com isenção na aquisição/transação de espaços para
implantação de novas empresas

ou para ampliação de unidades
empresariais já existentes desde
que se reflitam na criação de
novos postos de trabalho e novas
fontes de negócio importantes
para a economia do concelho.
Refira-se que esta revisão foi devidamente aprovada pela Câmara
e Assembleia Muncicipal e carece
ainda do visto de Tribunal de
Contas de forma a que estas medidas possam ser validadas.

€ 1,5 milhões para
o Pólo II da Z.I.
Prazo de execução é de 365 dias

O

Salão Nobre dos
Paços do Concelho
de Vila Nova de
Poiares foi o palco
para a assinatura
da revisão do Plano de Ajustamento Municipal (PAM) pelo Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques, e pelo Presidente da
Direção Executiva do Fundo de
Apoio Municipal (FAM), Miguel
Almeida.
Tal só foi possível em virtude de
«uma gestão rigorosa e cuidada
demonstrada ao longo dos três
primeiros anos de assistência
financeira», como referiu João
Miguel Henriques, o que abriu
as portas para uma renegociação
do PAM entre o Município e a
Direção Executiva do FAM.
«Com este novo acordo temos
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reunidas condições que permitirão colocar em marcha políticas
de incentivo à fixação de pessoas
e empresas, aliviando o peso dos
impostos e ainda garantindo
‘folga financeira’ para reforçar
a capacidade de investimento»,
afirmou o Presidente da Câmara.
Esta revisão do PAM contempla
importantes medidas de alívio
fiscal às famílias poiarenses, em
particular no que diz respeito
ao IMI, IMT e Derrama. No que
concerne ao IMI, em 2020 este
imposto poderá deixar o nível
máximo de 0,45%, permitindo
ainda uma redução incremental
anual máxima de 0,01%, até à
taxa mínima legal de 0,3%.
Paralelamente, «existe neste
Executivo a preocupação com a
reabilitação urbana e o incentivo
à intervenção urbanística, pelo
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que estão também previstas medidas para a Área de Regeneração
Urbana (ARU), nomeadamente
a isenção de IMI, durante 5 anos
nas operações urbanísticas integradas na ARU, a par da isenção
das respetivas taxas de urbanização e edificação», explicou.
Relativamente à intervenção
nos edifícios abandonados está
prevista uma medida de isenção
temporária de IMI (durante 5
anos) nas operações urbanísticas
em prédios devolutos em todo o
concelho, bem como das respetivas taxas de urbanização e edificação. A este nível surge também
um incentivo em matéria de IMT,
com a atribuição de isenção deste
imposto na primeira alienação
de imóveis inseridos na ARU,
após a devida intervenção urbanística.

O

Município de Vila
Nova de Poiares
e a Sociedade
Civibérica - Obras
Civis SA assinaram
o auto de consignação de trabalhos da 1ª fase da empreitada de
“Execução das Infraestruturas da
Zona Industrial - Pólo II”, num
investimento que ultrapassa os
1,5 milhões de euros.
Para o presidente da câmara João
Miguel Henriques, trata-se de
um importante investimento no
segundo pólo da Zona Industrial,
dotando-o de estruturas não
só para melhorar as condições
de laboração das empresas já
instaladas, aumentando a sua
competitividade, como também
uma importante aposta na criação de mais e melhores oportunidades para outros investidores
ali se possam instalar e, com isso,

reforçar a capacidade de atração
de investimento e criação de
mais emprego”.
As obras já arrancaram e têm um
prazo de execução de 365 dias,
consistindo na construção das
infraestruturas para o segundo
pólo da Zona Industrial de Vila
Nova de Poiares onde se incluem
movimentações de terras, construção de redes de águas, drenagem de esgotos e águas pluviais,
estruturas elétricas, a par de toda
a pavimentação e sinalização.
Esta infraestruturação do Pólo II
vai incidir sobre uma área de cerca de 236 mil metros quadrados
e representa um investimento
superior a 1,5 milhões de euros,
comparticipado a 85% pelos Fundos Estruturais Europeus, numa
candidatura bem-sucedida ao
Programa Operacional Regional
Centro 2020.
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TURISMO

Município e Turismo
do Centro promoveram
sessão de esclarecimento

O

Município de Vila
Nova de Poiares,
em parceria com a
Entidade Regional de
Turismo do Centro de Portugal
(TCP), promoveu uma sessão de
Esclarecimentos sobre “Incentivos para o setor do Turismo”
destinada a empresários já estabelecidos no ramo e/ou a futuros
investidores.
Na sessão, que teve lugar no
Centro Cultural de Poiares, estiveram presentes dois técnicos da
TCP que procuraram abordar as
várias vertentes ligadas aos investimentos turísticos, especialmente no que respeita à legislação
em vigor, taxas e licenciamentos,
mas sobretudo dando a conhecer
os apoios a que os empresários
podem candidatar os seus investimentos,
Para o Presidente da Câmara Municipal , João Miguel Henriques,
«o sucesso turístico de qualquer
território depende da capacidade
de iniciativa dos seus agentes e

operadores turísticos», afirmou,
acrescentando que, precisamente
por isso, «é fundamental que os
nossos empresários estejam devidamente informados e em sintonia não só com as obrigações
legais relacionadas com os seus
empreendimentos, mas sobretudo com os apoios em matéria
de fundos europeus que podem
ser uma importante ajuda na
alavancagem e crescimento dos
seus negócios», afirmou.
O mesmo responsável recordou
que foi precisamente com esse
intuito que o Município constituiu um Gabinete de Apoio ao
Empreendedor, que em articulação direta com a Associação
Empresarial de Poiares, pretende prestar aos empresários, já
existentes e futuros investidores,
todo o apoio possível para que
possam operacionalizar os seus
investimentos e desenvolver as
suas ideias de negócio ou concretizar os empreendimentos que
pretendam instalar no concelho.

FOTOLEGENDA

O Salão Nobre dos Paços do Conncelho foi o palco da reunião de trabalho
entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Junta de Freguesia de
São Miguel, Associação Empresarial de Poiares e docentes da Universidade
Lusíada, (do Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design),
tendo em perspetiva formas de colaboração na área da Construção Civil
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Poiares acolheu Assembleia
Geral da Associação de
Municípios da Rota da EN2
Reunião decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Concelho de Vila Nova de Poiares

O

Município de Vila
Nova de Poiares
acolheu a reunião
da Assembleia-Geral da Associação
de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2, com a presença de
uma grande maioria dos 35 municípios associados.
Da ordem de trabalhos faziam
parte assuntos importantes
nomeadamente a discussão e
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, bem
como a aprovação da logomarca
do produto turístico “Rota da
Estrada Nacional 2”.
A presença de quase todos os 35
municípios associados deu ainda
maior expressão a esta reunião
onde, para além da aprovação

do orçamento para 2020, se
debateram e discutiram as linhas
condutoras da estratégia de ação,
com o objetivo de promover um
produto turístico que cada vez
mais se afirma como estruturante
na defesa e promoção dos municípios atravessados pela Estrada
Nacional 2.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, a Estrada
Nacional 2 «tem vindo cada vez
mais a despertar o interesse
dos turistas, sobretudo porque
ao longo desta rota podemos
apreciar um ‘retrato’ de todo o
país, conhecendo e percorrendo
as culturas, tradições, usos e
costumes das diferentes regiões,
mas sobretudo, descobrindo

12 de dezembro de 2019

as potencialidades turísticas e
as maravilhas naturais e gastronómicas que cada território
tem para oferecer a quem os
visita», apontou, sublinhando
que «esta será uma excelente
oportunidade para desenvolver
e capacitar estas potencialidades
de cada município, em torno de
um projeto comum, com uma
identidade própria e transversal
a todo o país».
Refira-se que a EN2 atravessando
11 distritos e 35 concelhos, é uma
verdadeira coluna dorsal do interior do País, ligando-o de Norte
a Sul, de Chaves a Faro, numa extensão de 739,260 km, sendo uma
das 3 míticas estradas do Mundo,
a par da “Route 66”, nos EUA e da
“Ruta 40”, na Argentina.
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Executivo aprovou
Orçamento superior
a 10 milhões de euros
Orçamento e Grandes Opções
do Plano aprovadas pelo PS
e com a abstenção do PSD

O

Executivo Municipal de Vila
Nova de Poiares
aprovou por maioria com os votos
favoráveis do PS e a abstenção da
Vereadora do PSD o Orçamento e
as Grandes Opções do Plano para
2020, no valor de 10.140.772,00€.
De acordo com João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, este Orçamento «reflete
uma aposta clara do Município
no desenvolvimento económico
e social do concelho».
João Miguel Henriques apontou
que, «quando comparado com o
Orçamento do presente ano, o de
2020 apresenta uma redução significativa, sendo que cerca de 1,5
milhão de euros está relacionado
com o facto de neste documento não estarem repercutidas as
despesas e receitas no âmbito do
abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, dado
que essas competências passarão
a ser da responsabilidade da
recém-criada empresa intermunicipal APIN».

2020 que terá a sua maior execução, estando por isso previsto
um investimento na ordem de 1,2
milhões euros.
Proteção Civil e
Defesa da Floresta
A Proteção civil é outra das áreas
com especial destaque, estando
identificados investimentos
na aquisição equipamento de
proteção, na limpeza das florestas e das designadas faixas de
proteção, a par ainda do combate à vespa velutina (asiática)
e do financiamento da Equipa
de Intervenção Permanente.
Nesta área destaque ainda para
o programa “A Nossa Floresta”,
onde o objetivo é incentivar a
redução do excesso da plantação
de eucaliptos, com disponibilização de espécies autóctones aos
proprietários para que possam
‘povoar’ os seus terrenos com
espécies mais resilientes e assim
promover a biodiversidade na
floresta.
As Funções Sociais são outras das
prioridades do Município, com
forte aposta na educação, por
se tratar de uma área de grande importância na ação deste
Executivo, especialmente no que
toca aos apoios nos transportes
escolares e na aquisição dos
manuais escolares e cadernos de
atividades para o 1º e 2º ciclos de
ensino.
Refira-se que a proposta de orçamento apresentada é também
resultado de um conjunto de
reuniões que o Executivo promo-

Ordenamento Território:
1,8 milhões de euros
Apresentadas as várias rubricas
e dotações financeiras associadas, o maior destaque vai para
o Ordenamento do Território,
com investimentos de quase 2
milhões de euros, sendo a maior
‘fatia’ para o investimento na
infraestruturação do Polo II da
Zona Industrial que apesar da
obra estar já lançada, será em
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veu com todas as forças políticas
que concorreram às últimas
eleições autárquicas, analisando
os seus contributos, e incluindo alguns deles no documento
final. «Uns porque coincidiam

com as nossas intenções e outros
porque entendemos adaptar as
nossas intenções em função da
relevância desses contributos»,
explicou o presidente da Câmara
Municipal.

Ainda assim, o documento foi
aprovado com os votos favoráveis
apenas do Partido Socialista, e
com a abstenção do PSD, que
disse discordar de algumas das
opções apresentadas.

Município ajuda famílias carenciadas
no acesso a medicamentos

J

á arrancou a primeira fase
do Programa “abem – Rede
Solidária do Medicamento”, no âmbito do protocolo existente entre o Município e
a Associação Dignitude, que irá
atribuir cartões de beneficiário
a 12 famílias identificadas em
situação de carência económica.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«o objetivo é que os poiarenses,
em especial os que se encontram
em situação de carência económica, possam beneficiar desta
parceria e, com este protocolo,
possam ter acesso gratuito aos
medicamentos de que necessitam».
Numa altura em que se estão a
assinalar os 40 anos do SNS um
pouco por todo o país, esta entre-

ga assume ainda maior significado, na medida em que «estende
o princípio democratizador do
SNS também aos medicamentos
e aos cuidados farmacêuticos,
contribuindo para que ninguém,
independentemente do seu nível
de carência económica, fique
sem acesso aos medicamentos
que lhe foram prescritos pelo seu
médico», afirmou.
Esta é a primeira fase do programa, com a atribuição dos cartões
de beneficiário às 12 primeiras
famílias. Terminado este processo, está ainda prevista a abertura
de nova fase de candidaturas que
permitirá a mais famílias poderem apresentar a documentação
necessária para aderir a este
programa.
O “abem” é o primeiro programa

solidário da Associação Dignitude, uma instituição particular de
solidariedade social, que nasce
da parceria entre o setor social –
Cáritas Portuguesa e Plataforma
Saúde em Diálogo e o setor da
saúde – Associação Nacional das
Farmácias e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.
Os beneficiários são pessoas, de
todas as idades, que se encontram numa situação de carência
económica e não conseguem
comprar os medicamentos
comparticipados que lhe sejam
prescritos por receita médica. A
cada beneficiário é atribuído um
cartão que lhe permite aceder
aos medicamentos prescritos em
qualquer farmácia (aderente) do
país, sem mais burocracias e com
a dignidade que merece.
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EVENTOS

Homenagem a
artesãs que marcaram
presença em todas as
edições da POIARTES
Cerimónia de inauguração com a presença
de Secretário de Estado das Comunidades,
Presidente da CCDRC e Presidente da CIM - RC

O

encerramento
da 30ª edição da
POIARTES – Mostra
Nacional de Artesanato, Gastronomia, Caprinicultural e Mostra
Agrícola, Comercial e Industrial,
ficou marcado pela revelação do
número de entradas registadas no
certame e que ascendeu a 50.962
provando a capacidade de atração
de visitantes deste certame.
Recorde-se que esta foi a segunda edição em que foi possível
registar com precisão o número
de entradas, mesmo apesar de
não haver bilheteira, através de
um equipamento digital especialmente montado para o efeito. Na
sessão de encerramento o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, sublinhou
a importância destes números,
sobretudo pelo facto de nesta
edição não ter havido o ‘factor
televisão’ a influenciar a atração
de visitantes, dado que a presença
do programa de TV que aconteceu durante a tarde de sábado
não constou do cartaz oficial e
não aconteceu dentro do recinto
da feira.
«Este número (50.962 entradas)
comprova que a POIARTES tem
capacidade de se afirmar por si
própria e consegue reunir fatores
de atração para os vários tipos de
público, demonstrando ser cada
vez mais um dos maiores eventos da região e um dos eventos
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de referência do país», referiu,
perspetivando já a possibilidade
da POIARTES crescer ainda mais,
alargando a sua área de exposição, sem perder qualidade. «Não
queremos crescer só em quantidade, mas também em qualidade
e capacidade de atrair visitantes»,
apontou.
O mesmo responsável fez questão
ainda de agradecer, não só a todas entidades parceiras do evento, mas sobretudo «aos artesãos,
cuja qualidade e autenticidade
permitem à POIARTES continuar
a ser uma das maiores feiras de
artesanato do país» afirmou, sem
esquecer um agradecimento
especial «a toda organização,
coordenada pela vereadora com
o pelouro da cultura e turismo,
Lara Henriques de Oliveira, não
deixando de realçar o empenho e
dedicação de todos os trabalhadores do Município envolvidos
na organização do certame. «Sem
eles, a POIARTES não era possível.
Sou um presidente de câmara
muito feliz por poder contar com
esta equipa fantástica de mulheres e homens sempre disponíveis
para trabalhar e assegurar que
nada falhe durante o certame».
Apesar de manter bem forte a sua
identidade de feira de artesanato,
o que é facto é que a POIARTES
tem vindo a crescer em dimensão
e qualidade, incluindo também
áreas agrícola, comercial e industrial, transformando a POIARTES

Olinda Gouveia e Leonilda Silva foram
as artesãs homenageadas cabendolhes a honra de inaugurarem o certame
em 2019, na presença do secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas,
da presidente da CCDRC, do presidente
da CIM-Região de Coimbra, a par do
presidente da Câmara Municipal e
Assembleia Municipal.

numa verdadeira mostra o melhor do concelho e região.
A POIARTES tem vindo a ‘bater
recordes’ ano após ano e, a edição
de 2019 foi sem dúvida a maior e
melhor de sempre, onde os mais
de 50 mil visitantes puderam
apreciar os produtos e serviços de
cerca de 200 expositores, divididos pelos diferentes setores.
ECO-EVENTO
Esta foi também a primeira edição
em que a POIARTES se afirmou
como um Eco-Evento, numa parceria com a ERSUC, numa aposta
também na vertente ambiental, e
que disponibilizou um conjunto
alargado de ecopontos por todo o
recinto, permitindo aos expositores e visitantes fazerem a separação dos resíduos. Desta parceria
resultará ainda uma componente
social, na medida em que os
resíduos recolhidos serão devidamente pesados e valorizados pela
ERSUC, com o valor financeiro
final recolhido a ser sorteado por
uma das associações do setor das
tasquinhas gastronómicas.

Espetáculos Musicais de Grande
Nível
A aposta num cartaz musical
cada vez mais arrojado e numa
programação cultural diversificada, tem-se revelado como um dos
fatores de sucesso da POIARTES, e
este ano não foi diferente, não só
com os ‘cabeças de cartaz’ Olavo
Bilac, Anselmo Ralph e Bárbara
Bandeira, mas também com as
restantes bandas e DJ’s que compuseram toda a oferta de espetáculos musicais nos dois palcos do
recinto.
Além da vertente musical, também a programação cultural foi
reforçada, com uma animação de
rua constante e com diferentes
estilos, bem como a realização de
várias peças de teatro infantil, que
enriqueceram este evento.
As ofertas de lazer e diversão
eram mais que muitas e para
além dos tradicionais insufláveis,
houve espaço para atividades de
aventura ou até para umas voltas
nos ‘carrinhos de choque’, que
este ano voltaram a integrar o
leque de animações da feira.
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Destaque ainda o ‘domingo em
família’ que fez as delícias da
‘pequenada’ com os espetáculos
da Heidi e da Abelha Maia, bem
como para as atuações da CTEP –
Companhia de Teatro Experimental de Poiares e o concerto final do
Estágio de Orquestra de Sopros e
Percussão que teve lugar na noite
de domingo.
Ainda no domingo, e integrado
na programação da POIARTES,
decorreu também o XII Passeio de
Motas e Motorizadas Antigas, que
contou com a participação de cerca de 200 ‘motards’ vindos de vários pontos do país e ainda o XVIII
Grande Capítulo da Confraria da
Chanfana, que contou com a entronização de novos confrades e
que trouxe à POIARTES confrarias
gastronómicas vindas de todos os
pontos do país e ainda algumas
estrangeiras.
«Terminada a POIARTES 2019, é já
tempo de começar a preparar o
certame de 2020, que queremos
que seja ainda maior e melhor»,
afirmou o Presidente da Câmara
Municipal.
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EVENTOS

O picadeiro da escola de equitação foi uma das atrações que

“Lixo, luxo, poético” um espetáculo criativo, utilzando instru-

O programa de TV “Juntos em Festa” animou a tarde de sábado

mais captou a atenção de miúdos e graúdos.

mentos musicais não convencionais pela mão da workestra

no Jardim de Homenagem ao Poiarense junto ao recinto da

fluxus sonorus.

POIARTES.

O XVIII Grande Capítulo da Confraria da Chanfana trouxe à

O Concerto final do Estágio de Orquestra de Sopros e Percus-

O XII Passeio de Motas e Motorizadas Antigas, que contou

POIARTES confrarias gastronómicas vindas de todos os pontos

são foi um dos momentos altos no palco Alves Bandeira.

com a participação de cerca de 200 ‘motards’ vindos de vários

do país e do estrangeiro.

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

pontos do país .
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DESPORTO

V Gala do Desporto
destacou o fair-play e o
respeito pelo adversário
Homenagem a Braima Dabó foi o
momento alto de cerimónia anual
que distingue atletas e associações

F

oi sob uma enorme ovação que o atleta Braima
Dabó subiu ao palco da
V Gala do Desporto de
para ser homenageado
pelo Município de Vila Nova de
Poiares, marcando indelevelmente a cerimónia que anualmente
premeia o trabalho, o esforço e a
dedicação em torno da promoção
e da prática da atividade física e
desportiva no Concelho.
Recorde-se que o atleta guineense
de 26 anos fiou mundialmente conhecido nos últimos mundiais de
atletismo em Doha, quando durante a prova dos 5.000m decidiu
interromper a sua participação
para ajudar um atleta adversário,
em claras dificuldades para se
manter em pé, amparando-o até
à meta.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, «Braima Dabó é uma pessoa
genuína e fantástica que, com o
seu gesto, nos mostrou a todos
sem exceção que o desporto é, de
facto, uma escola de valores e vir-

tudes, pelo que a singela homenagem que hoje aqui lhe prestamos
é de inteira justiça».
Aludindo ainda à atitude do
jovem atleta, João Miguel Henriques, «referiu que há gestos que
significam mais que uma vitória,
sobretudo pelo que nos ensinam
e nos transmitem, mostrando
que os nossos adversários não
são inimigos, são companheiros,
e só assim faz sentido estar no
desporto».
Gala do Desporto
atribuiu 12 distinções
Para o Presidente da Câmara
Municipal a «a razão de ser pela
qual este Executivo decidiu criar a
Gala do Desporto de Vila Nova de
Poiares está em todos vós, atletas,
treinadores, dirigentes, clubes,
associações e patrocinadores
trabalham arduamente durante
todo o ano».
«Esta cerimónia, para além de
reconhecimento público, é uma
manifestação do agradecimento
pela promoção não só do nosso

GINÁSTICA ACROBÁTICA Presidente da Câmara
Municipal com as atletas do Acro Clube da Maia

8

HOMENAGEM A BRAIMA DABÓ Atleta guineense viu o seu gesto reconhecido em Vila Nova de Poiares

Concelho, mas também de toda
uma região», afirmou João Miguel
Henriques.
Assim, e no total foram 12 as
distinções anunciadas ao longo
da cerimónia [consultar fotogaleria na página ao lado], sendo que
uma delas é da responsabilidade
da própria Câmara Municipal, o
Prémio Reconhecimento, que este
ano foi atribuído a Vitor Salgueiro, antigo atleta da Associação
Desportiva de Poiares e do Clube
de Futebol “Os Idosos”, e que tem
sido o principal rosto da Conferência “Treino de Guarda-Redes
de Futebol”.
Este evento, organizado em

750€ EM LEITE EM PÓ Foi a oferta da Câmara Municipal e do
Lions Clube de Vila Nova de Poiares à ONG Rota dos Povos

atuação mereceu o reconhecimento por parte de toda a plateia
que encheu o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal.

parceria com o Município de Vila
Nova de Poiares, teve este ano a
sua quarta edição, trazendo até
ao Concelho algumas das mais
proeminentes figuras na matéria,
mas também nomes sonantes
do futebol mundial e inúmeros
alunos, afirmando-se como uma
referência formativa nesta área.

Atletas de ginástica
acrobática demonstram
a sua potencialidade
Outro dos momentos altos da
noite foi a demonstração de
ginástica acrobática por parte das
atletas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio
Maia, do Acro Clube da Maia, que
no mês de junho, conquistaram
a medalha de bronze no exercício de equilíbrio, e de prata no
exercício dinâmico nos II Jogos
Europeus realizados em Minsk,
Bielorrússia.
A V Gala do Desporto, que foi
apresentada pela poiarense
e popular rosto da televisão
portuguesa Luísa Barbosa, e pelo
ator da Companhia de Teatro
Experimental de Poiares, Vitor
Freitas, contou com a participação da Filarmónica Fraternidade
Poiarense, do grupo Funny Dance,
e dos alunos da turma de danças
de salão da Associação Poiarense
de Artes e Espetáculos.

Município entregou 500€
em leite em pó a
ONG Rota dos Povos
Braima Dabó está em Portugal
desde 2011 fruto da possibilidade
que a organização não governamental (ONG) Rota dos Povos lhe
proporcionou para estudar, estando neste momento matriculado na Universidade de Bragança.
Esta associação, que visa proporcionar um futuro melhor às
crianças de Guiné-Bissau através
da educação e formação, foi também ela alvo de uma surpresa por
parte da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares e pelo Lions
Clube local, que decidiram ofertar
à ONG Rota dos Povos leite em pó
no valor de total de 750€, destinado às crianças que usufruem
do trabalho da entidade, e cuja
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DESPORTO

« PRÉMIO RECONHECIMENTO «

« ALTO PRESTÍGIO «

« EQUIPA DO ANO «

Vítor Salgueiro

Camila Rodrigues Rebelo

Armando Carvalho / Ana Santos
[ Team Sagres 0.0 AD Motorsport ]

« ASSOCIAÇÃO / CLUBE DESPORTIVO DO ANO «

« ATLETA DO ANO SUB14 «

« ATLETA DO ANO SUB18 «

« ATLETA DO ANO M18 «

« TREINADOR DO ANO «

« PRÉMIO INCENTIVO «

Centro de Convívio de Casal do Gago,
Vale do Gueiro e Fonte Longa

Pedro Batista [ Zaka ]

Alexandre Jesus

« DISTINÇÃO DE MÉRITO NO DESPORO ESCOLAR «

Pedro Jorge, Mário Jorge, Artur Robalo,
Marcos Robalo e Mariano Robalo

boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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Ângela Rodrigues Rebelo
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« PRÉMIO COMUNICAÇÃO «

Associação Recreativa de São Miguel
[ páginas de facebook ]

Pedro Henriques

Higipoiares, Lda.

« DIRIGENTE DO ANO «

Sofia Bandeira Simões Lindão
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EMIGRAÇÃO / ECONOMIA / AMBIENTE

Constituido o Gabinete
de Apoio ao Emigrante
de 2.ª geração
Protocolo homologado pelo
Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas

F

oi no dia da abertura
oficial da 30ª edição
da POIARTES que teve
lugar a cerimónia de
assinatura do protocolo
de constituição do gabinete de
apoio ao emigrante de 2ª geração,
presidida pelo Sr. Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que
decorreu nos Paços do Concelho.
Trata-se da ampliação do conjunto de serviços prestados pelo
atual gabinete de apoio ao emigrante, já existente no Município,
mas que agora, não se resume à
vertente administrativa, passando
a estar em estreita articulação

com a Direção-Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas e o Gabinete de Apoio ao
Investidor da Diáspora.
Esta medida surge também em
estreita ligação com o programa
REGRESSAR lançado pela administração central para proporcionar aos emigrantes portugueses
e lusodescendentes, que queiram
regressar a Portugal, um canal de
informação direta para prestar
informação no que respeita aos
apoios e incentivos disponíveis
para o efeito, e que podem ser
ainda consultados no portal www.
programaregressar.gov.pt.
Os gabinetes de apoio ao emi-

FOTOLEGENDA

O ClimAgir, projeto da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
percorreu as praias marítimas e fluviais dos municípios da Região de Coimbra
ao longo de toda a época balnear e esteve também no complexo das Piscinas
da Fraga.
O objetivo foi promover e sensibilizar a população para as alterações climáticas, promovendo junto dos utilizadores daquele espaço um conjunto de jogos
didáticos, vídeos de sensibilização e distribuição de material promocional.

10

grante de segunda geração
constituem assim um apoio
importante na agilização e articulação de informação integrada
na estratégia de apoio ao regresso
a Portugal de trabalhadores portugueses, que nos últimos anos,

foram forçados a abandonar o
País, bem como dos seus descendentes e familiares.
Esta segunda geração dos gabinetes de apoio ao emigrante pretende ir ainda mais além e prestar
também apoio à internacionaliza-

ção de investimentos através dum
canal privilegiado com a AICEP
– Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal,
através também das 178 representações consulares portuguesas em
todo o Mundo.

Município e empresas estreitam
ligação com Instituto Pedro Nunes
Desenvolvimento de negócios, conhecimento e inovação

O

Município de Vila
Nova de Poiares
recebeu a visita de
uma delegação do
Instituto Pedro Nunes, composta
por uma equipa vocacionada para
o desenvolvimento de negócios,
valorização do conhecimento e
inovação.
O objetivo desta ação foi promover uma maior articulação e
proximidade com o setor empresarial concelhio, dada a relevância
e importância estratégica deste
importante pólo industrial não
só no concelho, como em toda a
região.
Para o Município a aposta no
desenvolvimento tecnológico
e capacidade de inovação é
fundamental para o desenvolvimento do tecido empresarial e,

por isso, está a promover uma
maior ligação e proximidade
entre o cluster da incubação de
empresas e o setor empresarial
e industrial, criando sinergias e
oportunidades de crescimento
de negócio que se irão refletir na
alavancagem das empresas e, por
conseguinte, no desenvolvimento
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económico do concelho.
No âmbito desta ação foi por isso
realizada uma reunião na Nutriva
- uma das maiores unidades industriais de Vila Nova de Poiares,
tendo ficado ainda em aberto a
possibilidade de novas oportunidades de visita a outras empresas
do concelho.
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INICIATIVA / ASSOCIATIVISMO

Bombeiros Voluntários vencem Orçamento Participativo
Viatura com plataforma elevatória
vence OPG e campo de treino para
escolinha de bombeiros vence OPJ

J

á foram apurados os
resultados do Orçamento
Participativo, tendo já
sido conhecidas as propostas vencedoras.
A abertura das urnas e contagem
de votos decorreu na presença
dos elementos da comissão de
análise técnica do Município,
do grupo de acompanhamento
designado pela Assembleia Municipal, bem como dos autores/
representantes das propostas
apresentadas, numa sessão presidida por João Miguel Henriques,
presidente da Câmara Municipal.
No âmbito do Orçamento Participativo Geral, a proposta vencedora foi a aquisição de uma viatura
com plataforma elevatória, apresentada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Poiares, num
montante de 24.500,00€, sendo

que no processo do Orçamento
Participativo Jovem, a proposta
vencedora foi o Campo de Treino
para Escolinha de Infantes e
Equipa Cinotécnica dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares, no montante 24.984,70€,
apresentada por Rúben Lopes. As
propostas vencedoras terão os
respetivos montantes inseridos
no Orçamento do Município para
2020.
Ao todo foram contabilizadas 426
participações, num total de 1704
votos admitidos, dado que cada
votante tinha direito a quatro
votos, distribuídos de forma diferente consoante a idade, resultando num processo onde todos se
podiam pronunciar sobre todas
as propostas a concurso, tanto do
Orçamento Participativo Geral,
como do Jovem.
Para o Presidente da Câmara Mu-

nicipal, João Miguel Henriques,
«apesar da votação ser apenas
presencial, e de apenas haver
uma proposta no orçamento
participativo jovem, registou-se
uma adesão digna de registo,
demonstrando que as pessoas são
capazes de se mobilizar e mostraram vontade em participar e dar a
sua opinião sobre as propostas a
concurso».
Esta foi a terceira edição do Orçamento Participativo em Vila Nova
de Poiares, recordando que nas
duas edições anteriores venceram

projetos como a aquisição de uma
viatura de transporte de doentes,
entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários,
a repavimentação do campo de
jogos da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel
de Matos, a construção de um
canil/gatil municipal e uma campanha de esterilização, vacinação,
desparasitação, identificação e
registo para animais de proprietários carenciados.
O mesmo responsável sublinhou
que, «apesar do orçamento
participativo ser uma realidade

recente, com modelo e regras próprias, a participação alargada nas
decisões e opções de investimento
foi sempre uma prática deste Executivo, dando espaço e ouvindo a
todos, auscultando as populações
todos os dias, num contacto direto e próximo com os munícipes
e também promovendo reuniões
com as diferentes forças políticas, aquando da preparação do
Orçamento Municipal, porque a
democracia participada e participativa é um dos valores fundamentais da nossa ação», concluiu

Inaugurado o Parque Geriátrico de São Miguel

E

ntrou já em funcionamento o parque geriátrico de São Miguel,
junto à ARSM, construído em parceria
entre o Município de Vila Nova de
Poiares e a Associação Recreativa
de São Miguel.
A infraestrutura foi devidamente dotada de um conjunto de
equipamentos específicos para
manutenção física e atividade
desportiva, numa aposta clara na
promoção da atividade física.
Trata-se de um investimento com
dois sentidos, a recuperação do
espaço público junto à ARSM, ao
mesmo tempo que se aposta na
criação de condições para que

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

a população, sobretudo sénior,
possa realizar atividades de manutenção e exercício físico.
A par deste parque o Município
de Vila Nova de Poiares pretende
ainda estender a aplicação deste
tipo de equipamentos a outros
pontos do Concelho, o que irá
acontecer de forma gradual.
Recorde-se que a aposta na
promoção da atividade física e
da prática desportiva tem sido
uma preocupação deste Executivo, procurando, com as mais
diferentes iniciativas e atividades,
sensibilizar a população para a
necessidade de adotar comportamentos e hábitos de vida mais
ativos e saudáveis.
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SAÚDE

Município de Poiares assume
obras de requalificação do
Centro de Saúde
Protocolo entre Câmara Municipal e ARS Centro
prevê candidatura com um investimento total
na ordem dos 380 mil euros

O

Município de Vila
Nova de Poiares e a
ARS Centro assinaram um protocolo
com vista às obras
de requalificação do Centro de
Saúde, através de candidatura ao
Programa Operacional Regional
Centro 2020.
A assinatura do protocolo decor-

reu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho e, para o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, «é um importante
passo para a efetivação das tão
necessárias e urgentes obras do
Centro de Saúde de Vila Nova de
Poiares, que se afiguram como
fundamentais para manter a
qualidade exigível em termos de

condições mínimas e indispensáveis para prestar os devidos cuidados de saúde à população».
O mesmo responsável sublinhou ainda que «é fundamental
este alinhamento e partilha de
responsabilidades entre Administração Pública Central e Administração Pública Local, para que a
funcionalidade, segurança e con-

forto sejam uma realidade neste
Centro de Saúde, a fim de que ali
possam ser prestados cuidados de
Saúde de qualidade».
Reconhecendo a imperiosa necessidade de intervenção, a ARS Centro celebrou assim, neste protocolo, o compromisso de «garantir
junto da Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Regional
Centro 2020, a entrega, em tempo
útil, de todos os esclarecimentos
e documentos solicitados, a fim
de que a candidatura apresentada
pelo Município possa ser devida-

mente aprovada e, assim, obtido
o financiamento, à taxa máxima
possível, para obras de remodelação».
Nos termos do documento agora
firmado, e caso a candidatura seja
aprovada, a obra contará com
um investimento global estimado na ordem dos 380 mil euros,
com comparticipação financeira
do POR Centro 2020 (até 85% do
investimento elegível), sendo a
restante contrapartida financeira
nacional assegurada pela ARS
Centro e pelo Município.

Poiares assinalou 40º aniversário do SNS

O

Município de Vila
Nova de Poiares e
a Liga dos Amigos
dos Hospitais
da Universidade
de Coimbra (LAHUC) comemoraram o 40º aniversário
do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) com a plantação e rega
da “Oliveira SNS” e o descerramento de uma placa alusiva ao
momento.
A cerimónia teve lugar no Centro
de Saúde de Vila Nova de Poiares, e contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, da Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde
do Centro, Rosa Reis Marques, da
Presidente da Liga dos Amigos
dos Hospitais da Universidade
de Coimbra, Isabel Garcia e do
Coordenador do Observatório de
Saúde António Arnaut, Américo
Figueiredo.
Para o Presidente da Câmara
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Municipal, João Miguel Henriques, «um ano depois da morte de
António Arnaut e, em plena comemoração dos 40 anos do SNS,
a plantação desta árvore tem uma
forte simbologia ao assinalar a
importância deste serviço público
para as populações, sobretudo as
mais carenciadas, ao mesmo tempo que também presta tributo ao
“Pai do SNS”».
O mesmo responsável sublinhou

ainda o papel preponderante de
Arnaut «no acesso à saúde igual
para todos», que se afirmou como
uma das grandes conquistas democráticas no pós 25 de abril.
A responsável da LAHUC, dra.
Isabel Garcia, lembrou a origem
da iniciativa, há 10 anos atrás,
com a presença do próprio Dr.
António Arnaut, e a sua simbologia, com base «na terra, no povo
e na simplicidade», valores bem

forma a «conseguir manter um
SNS com capacidade de dar uma
resposta eficaz às necessidades
das populações».
A presidente da ARS Centro,
Dra Rosa Reis Marques, também
marcou presença nesta iniciativa,
recordando que «celebrar o SNS
é também celebrar o próprio
desenvolvimento dos cidadãos e o
desenvolvimento económico e social do país», enfatizando ainda a
importância do poder autárquico
neste processo e, sobretudo «na
prossecução do objetivo de que
o SNS possa continuar a ser uma
trave-mestra e um autêntico pilar
no desenvolvimento democrático
do país».
Refira-se que, além da plantação e
rega da “Oliveira SNS” a cerimónia simbólica contou ainda com
uns momentos de declamação
de poemas do próprio António
Arnaut, pela voz do eng. Celestino
Quaresma e também do próprio
presidente da Câmara Municipal.

enraizados no próprio modo de
vida do pai do SNS.
Presente esteve também o coordenador do Observatório de Saúde
António Arnaut, Américo Figueiredo, que sublinhou a importância da «intervenção ativa dos
cidadãos na defesa e preservação
dos valores dos serviços públicos
de saúde, que têm um papel decisivo na discussão do futuro legal
do próprio sistema de saúde», de
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ADMINISTRAÇÃO / CULTURA

Rejeitada a transferência
de competências na
Saúde e Educação
Propostas foram aprovadas
por unanimidade em
Assembleia Municipal

O

executivo municipal de Vila Nova de
Poiares, no seguimento de aprovação em reunião de
Câmara, propôs em Assembleia
Municipal a não aceitação das
competências que seriam delegadas na autarquia nos domínios da
saúde e da educação.
A proposta foi aprovada por unanimidade, depois do Presidente
da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, ter feito o enquadramento de todo o processo e
concluir que, apesar de se mostrar
favorável ao princípio da descentralização de competências, nos
casos da saúde e educação, seria

incomportável para o Município
de Vila Nova de Poiares assumir
estas responsabilidades.
«Somos, por princípio, favoráveis
à descentralização de competências, por considerarmos que os
municípios, de uma forma geral,
conseguem fazer mais e melhor
com menos investimento», afirmou, adiantando ainda que, «em
muitas situações e face à proximidade das autarquias, o Município
acaba por ter de realizar algumas
intervenções e resolver alguns
problemas, mesmo não sendo da
sua competência, fruto da inércia
e incapacidade de resposta atempada da administração central».
Contudo, afirmou, «temos de

fazer uma gestão ponderada e
equilibrada dos parcos recursos
do Município e não podemos
colocar em causa ou hipotecar
todo o esforço de consolidação e
equilíbrio financeiro municipal».
Em matéria da educação a questão assume uma grande complexidade, porque «face ao grau de
degradação estrutura do edifício
da escola-sede do Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Poiares, torna mesmo imprevisível
qualquer estimativa de custos
para a intervenção necessária

naquele equipamento», afirmou,
considerando mesmo que «seria
uma irresponsabilidade aceitar
a transferência de competências
sem ter a noção exata das implicações financeiras para o Município.
Já no que toca à saúde, justificou
a decisão com o levantamento
realizado das intervenções necessárias e dos custos associados
à assunção das competências,
em especial na intervenção no
edifício do Centro de Saúde, que
aponta um nível de despesa 5 vezes maior à comparticipação que

a Administração Central previa
transferir para o Município no
âmbito da proposta apresentada.
As bancadas do PS, PSD e CDS
foram unânimes em apoiar o Executivo nesta tomada de posição,
considerando que não estão reunidas as condições para aceitar
as competências, dado que não
estão garantidas as necessárias
contrapartidas e transferências
de verbas para que o Município
possa assumir a gestão de áreas
tão complexas como a saúde e
educação.

V Concurso Literário do Conto e Poesia promoveu a cultura

A

s vencedoras do V
Concurso Literário do
Conto e Poesia promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares
foram reveladas numa cerimónia
integrada no programa da POIARTES 2019, e em que estiveram
presentes para além dos diversos
concorrentes o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, e a Vereadora com o
Pelouro da Cultura, Lara Henriques de Oliveira.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, esta iniciativa foi mais
uma vez um sucesso, sobretudo
porque alcançou os objetivos
de «promover e incentivar o
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gosto pela leitura, consolidando
hábitos de escrita, ao mesmo
tempo que divulga novos talentos
literários do Concelho».
João Miguel Henriques, destacou
ainda «os bons níveis de parti-
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cipação, que contribuem para o
reforço da importância da escrita,
também como fator de sucesso a
nível escolar e pessoal, ao mesmo
tempo que ajudam no combate à
literacia».

Em análise pelo júri, os 20 trabalhos apresentados a concurso sob
pseudónimos foram divididos em
três categorias de acordo com as
idades dos seus autores, nomeadamente o escalão A, dos 9 aos 12

anos, o B, dos 13 aos 18 anos, e o
escalão C, a partir dos 19 anos.
Assim, e de acordo com os resultados do júri, as grandes vencedoras do V Concurso Literário do
Conto e Poisia foram:
Escalão A
• Título: “As estações da Vida” |
Autora: Joana Mafalda Simões
Prado | Pseudónimo: Rosa Jardim
Escalão B
• Título: “Quando o sol teima em
nos virar as costas” | Autora: Dulce
Mariana Ferreira Travassos | Pseudónimo: Maria Madalena
Escalão C
• Título: “Cacos de uma mulher”
| Autora: Dulce Maria da Costa
Travassos | Pseudónimo: Ana Mar
13
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Poiares promoveu a água da torneira com a
presença do Secretário de Estado do Ambiente
Ação decorreu no Mercado
Municipal em parceria com as
Águas do Centro Litoral

N

o âmbito das
comemorações do
Dia Nacional da
Água, o Município
de Vila Nova de
Poiares promoveu, em parceria
com as Águas do Centro Litoral
(AdCL), uma ação de sensibilização para o uso da água da
torneira, no Mercado Municipal, e
que contou com a presença do Sr.
Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde.
O objetivo centrou-se na promoção a consciencialização para
o valor da água aliado às boas
práticas ambientais no seu uso
eficiente, pelo que, durante a
feira semanal do município, no
período da manhã, teve lugar
uma ação de degustação de água
da torneira, simples e também

aromatizada, recorrendo para o
efeito à participação dos alunos
do curso profissional de hotelaria
e bar da Escola EB 2,3 /S Dr. Daniel
de Matos em Vila Nova de Poiares.
As degustações foram provadas e
aprovadas pelos responsáveis políticos presentes, num ‘aval’ que,
para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«contribui também desmistificar
alguns ‘mitos’ criados pelo consumidor no que respeita à água
da torneira», já que, afirmou, «a
água da torneira em Vila Nova de
Poiares é de excelente qualidade,
e a comprová-lo estão os Selos de
Qualidade que o Município tem
ganho em matéria da qualidade
da água para consumo humano
atribuídos pela ERSAR nos últimos anos».

Nesta ação, ao mesmo tempo que
se evidenciaram os benefícios da
escolha da água da torneira, foi
possível proporcionar aos utiliza-

dores uma experiência diferente,
causadora de impacto, e que contribui para o esforço de mudança
de atitudes e comportamentos

das populações quanto à gestão
sustentável e o uso eficiente dos
recursos naturais.

Semana Europeia da Mobilidade assinalada

O

Município de Vila
Nova de Poiares
assinalou a Semana Europeia da
Mobilidade com a
realização de algumas atividades
junto à Escola EB 2,3/S Dr. Daniel
de Matos.
Para o efeito foi condicionado o
trânsito junto ao Agrupamento
de Escolas, com a realização de
ações de sensibilização com participação da GNR e também com
promoção de algumas atividades,
criando circuitos de mobilidade,
insufláveis e disponibilizando um
conjunto de bicicletas variadas
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que permitiram aos cerca de 150
participantes uma experiência
diferente.

Conforme explicou o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, «o objetivo é

alertar para a importância de uso
de transportes alternativos aos
automóveis, que ao mesmo tempo que desperta as consciências
para a necessidade de redução da
pegada ecológica, também incentiva à prática de atividade física,
com as consequentes melhorias
da saúde e bem-estar das populações».
Esta iniciativa vem juntar-se à
política de promoção de atividades física e prática desportiva
que este Executivo tem vindo a
implementar, não só diretamente
com um conjunto de iniciativas
que se realizam ao longo do ano,
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mas também em parceria com as
diferentes entidades e associações
locais, criando infraestruturas e
condições para que as populações
possam usufruir de equipamentos desportivos e, consequentemente contribuir para o seu
bem-estar.
A este respeito, relembre-se a
título de exemplo os parques
geriátricos de atividade física
instalados no Jardim de Homenagem ao Poiarense e, mais recentemente junto à ARSM – Associação
Recreativa de São Miguel, e que o
Município pretende alargar por
todo o concelho.
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INVESTIMENTO / EDUCAÇÃO / AÇÃO SOCIAL

Obras de 1 milhão de euros
no abastecimento de água e
saneamento em Poiares
Duas novas adutoras de abastecimento de água e um
novo ponto de entrega de águas residuais

O

Presidente da
Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, e o presidente do conselho
de administração da Águas do
Centro Litoral (AdCL), Alexandre

Oliveira Tavares, visitaram as
obras de investimento em curso
na rede de abastecimento de água
e saneamento em Vila Nova de
Poiares.
As três intervenções, cujas
empreitadas estão a cargo da

empresa Marsilop - Sociedade de
Empreitadas, S.A, representam
um investimento na ordem de 1
milhão de euros e vêm permitir
uma melhoria substancial nas
redes atuais de saneamento e,
sobretudo, de abastecimento de

água de Vila Nova de Poiares.
Ligação à ETAR de Ribeira do
Moinho
A Empreitada de Execução do
Novo Ponto de Entrega de Águas
Residuais na ETAR de Ribeira de
Moinho em Vila Nova de Poiares
vem alargar e assegurar o saneamento a mais uma zona residencial localizada na freguesia de
Poiares (Santo André). Esta obra,
que representa um investimento
de cerca de 27 mil euros, cria um
novo ponto de recolha “em alta”
ligado à ETAR de Ribeira de Moinho, situada no município, que
vai garantir o correto tratamento
das águas residuais da localidade, devolvendo a água tratada
ao meio hídrico em condições
ambientalmente corretas.
Duas novas Adutoras
Em matéria de abastecimento de
água, foram lançadas duas empreitadas, uma para duas novas
ligações, através do Subsistema
de Abastecimento de Água da
Ronqueira, que irão permitir a
adução de água aos reservatórios
municipais de Casais (Vila Nova
de Poiares) e Vale do Tronco
(Penacova), e outra para execução
da Conduta Adutora Outeiro do
Crasto – Entroncamento.
A adutora dos Casais vem permitir anular o sistema de captação
própria que o Município de Vila
Nova de Poiares detinha naquela

zona, e que era o único ponto do
concelho que ainda não estava ligado ao sistema de abastecimento de água da AdCL, que agora
passa servir também as localidades de Casais, Ervideira, Sobreiro
e Oliveira.
Além de permitir a ligação ao
Subsistema de Abastecimento de
Água da Ronqueira, garantindo
um fornecimento de água de qualidade, garantida pelos processos
de tratamento e pelo controlo
analítico ao longo de todo o
sistema de abastecimento, desde
a captação, tratamento até à distribuição às entidades gestoras,
permite ainda uma importante
recuperação ambiental, sobretudo ao nível dos lençóis freáticos,
com ganhos também ao nível dos
regadios locais.
A execução da nova adutora
de ligação do reservatório do
Outeiro do Crasto ao reservatório
do Entroncamento, com cerca de
7km de extensão, irá permitir dar
resposta à necessidade de reforço
da pressão da água na rede, permitindo suprimir os problemas
que se verificam especialmente
nos ‘picos’ de maior consumo, e
que habitualmente se registam
nos períodos de Verão.
Estes investimentos e melhorias
no abastecimento de água permitirão ainda ganhos substanciais
no reforço da rede diminuindo
algumas das dificuldades atuais
ao nível de perdas e roturas.

FOTOLEGENDA
FOTOLEGENDA

Os alunos Mafalda Lima e Frederico Pereira do Agrupamento de Escolas de
I Seminário da Misericórdia de Vila Nova de Poiares Temática: “Saúde no Envelhecimento” | Sessão de abertura com a

Vila Nova de Poiares agradeceram publicamente o apoio prestado pela Câmara

presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, o senhor Vigário-Geral da

Municipal, para que pudessem marcar presença na Cerimónia de entrega de

Diocese de Coimbra, Cónego Pedro Miranda, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos, o Di-

prémios das VII Olimpíadas da Língua Portuguesa, concurso em que obtiveram

retor Distrital da Segurança Social, Ramiro Miranda e o provedor da Irmandade de N.ª Sra. das Necessidades, Manuel Lobo

os 2.º e 3.º prémios.
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PREVENÇÃO FLORESTAL / CAPRINICULTURA

Município de Poiares e
Centro de Competências
colaboram com AGIF

J

oão Miguel Henriques,
Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova
de Poiares reuniu com o
presidente do conselho diretivo
da AGIF - Agência para a Gestão
Integrada de Fogos Rurais, I. P.,
Tiago Martins de Oliveira, para
uma reunião de trabalho com
vista à definição das formas de
colaboração, não só da Autarquia, como também do Centro de
Competências da Caprinicultura,
a que o Município preside.
Em cima da mesa estiveram os
contornos da forma de colaboração entre a AGIF, o Município
de Vila Nova e o CCC - Centro de
Competências da Caprinicultura
(sediado neste concelho) no
sentido de promover a partilha
de ideias e contribuir para o
desenvolvimento de propostas
concretas a nível nacional.
«Estando em causa a reflexão
sobre a temática do flagelo que
são os incêndios florestais, em
especial nos territórios rurais,
consideramos fundamental que
o (CCC) tenha um papel ativo
nesta matéria, podendo ajudar
a criar sinergias e projetos inovadores», referiu o Presidente da
Câmara Municipal João Miguel
Henriques, dando como exemplo
«a criação de brigadas de cabras
sapadoras, entre outras propostas, podendo mesmo alargar o
âmbito de colaboração a outras
áreas de ação e contribuir para a
definição de estratégias e políticas públicas de âmbito nacional
neste setor», referiu.
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Recorde-se que o Centro de
Competências da Caprinicultura,
instalado em Vila Nova de Poiares, foi um dos primeiros centros
de competências a ser criado
e tem um âmbito de atuação alargado na fileira da caprinicultura,
envolvendo vários parceiros,
desde associações de produtores
à investigação académica, através
de universidades e institutos
politécnicos, que podem ter um
papel mais decisivo e interventivo neste domínio.
O objetivo final, apontou, «é que
todos possamos ‘fazer parte da
solução’ e em conjunto refletir
sobre esta temática, encontrar
formas de atuação eficazes com
vista à redução da incidência dos
fogos florestais e a mitigação dos
seus efeitos e impactos», concluiu.
Refira-se que a Agência para a
Gestão Integrada de Fogos Rurais
tem como missão coordenar de
forma estratégica, integrada e
transversal a implementação
do Sistema de Gestão Integrada
de Fogos Rurais (SGIFR) por
parte das entidades responsáveis,
designadamente a Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e o Instituto
da Conservação da Natureza e
Florestas, assentando a sua ação
em eixos estratégicos como a
valorização dos espaços rurais e
a sua conservação, a capacitação
das instituições a gestão do risco
de incêndio e a alteração dos
comportamentos de risco.

Centro de Competências
promoveu workshop de
alimentação de caprinos
Decoreu em Évora com participantes de todo o país

O

O Centro de
Competências da
Caprinicultura
(CCC), presidido
pelo Município de
Vila Nova de Poiares promoveu
em Évora um workshop sobre alimentação de caprinos, reunindo
mais de 3 dezenas de participantes vindos de norte a sul do país.
Na sessão de abertura estiveram
o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Sousa Henriques,
município que acolhe a sede deste Centro de Competências (CC),
e Fernando Delgado, Professor
da Escola Superior Agrária de
Coimbra.
Para o Presidente do CCC e do
Município de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, «foi
uma demonstração da capacidade de ação deste centro de competências e do que deve ser a sua

essência, promover uma estreita
ligação entre o setor científico e
os produtores», apostando numa
relação de proximidade, «promovendo sinergias entre o mundo
académico, da investigação e o
‘saber fazer’ e prática adquirida
dos produtores, para em conjunto conseguirem alcançar os seus
objectivos estratégicos».
O Workshop reuniu ainda um
conjunto de 8 ilustres preletores,
que abordaram temas tão variados como “O que se quer para os
caprinos - sistemas de produção”,
pelo Prof. Doutor Duque de
Fonseca (U. Évora), “Pastagens do
norte e centro de Portugal. Diversidade e uso”, pelo Prof. Doutor
Carlos Aguiar (CIMO/IP-ESABragança), “Maneio da pastagem e
do pastoreio”, pelo Prof. Doutor
Fragoso de Almeida (IP-ESA
Castelo Branco), “Utilização da
pastagem por caprinos e a sua
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suplementação”, pelo Prof. Doutor Cancela de Abreu (U. Évora),
“O que torna as cabras resilientes
em condições alimentares desfavoráveis?”, pelo Prof. Doutora
Elvira Sales-Baptista (U. Évora),
“Das cabras vírgula do meu país”,
pelo Arqº. Henrique Pereira dos
Santos, “Silvopastorícia – seletividade de caprinos num ecossistema mediterrânico”, pela Doutora
Ana Teresa Belo (EZN/INIAV),
terminando com o tema “A Cabra
Serpentina – O seu sistema de
produção no extensivo alentejano”, pelo Engº Mst António
Cachatra (APCRSerpentina).
Refira-se que esta foi a segunda
grande atividade do Centro de
Competências da Caprinicultura,
sedeado em Vila Nova de Poiares
e que teve como principal objetivo reunir a informação dispersa
pelas várias entidades da fileira
da caprinicultura.
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RECONHECIMENTO / COMEMORAÇÕES

Poiares tem a água de
melhor qualidade no
distrito de Coimbra
Município renova selo de
qualidade exemplar da água
para consumo humano pelo
terceiro ano consecutivo

O

Município de Vila
Nova de Poiares
conseguiu em
2018 uma percentagem de 100% de
água segura, ficando em primeiro lugar no ‘ranking’ distrital em
matéria de qualidade de água
para consumo humano.
Os dados são da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos e, nesta sequência, Vila Nova de Poiares conseguiu renovar, pelo terceiro ano
consecutivo, o selo de qualidade
exemplar de água para consumo
humano.
O certificado foi entregue ao

Presidente da Câmara Municipal,
João Miguel Henriques, na cerimónia de entrega dos “Prémios
dos serviços de águas e resíduos”
promovida pela ERSAR em parceria com o Jornal Água & Ambiente, que decorreu no passado dia
10 de dezembro.
Para João Miguel Henriques,
Presidente da Câmara Municipal,
«estes resultados vêm comprovar
a excelência da água que é fornecida à população e a importância
de que se reveste a nossa aposta
na remodelação e renovação
da rede de abastecimento, que
temos vindo a fazer ao longo dos
últimos anos», apontou, dando

como exemplos as intervenções
já realizadas em vários locais do
concelho, onde foi totalmente
substituída a rede de abastecimento não só de água como de
saneamento e águas pluviais.
Refira-se que a maioria da água é
fornecida em alta pela empresa
Águas do Centro Litoral, S.A, e
depois distribuída em baixa pela
Autarquia aos consumidores, à
exceção de uma única captação
própria do Município, que abastece as localidades de Ervideira,
Casais, Sobreiro e Oliveira.

Apesar dos excelentes resultados,
o mesmo responsável explicou
que «ainda há muito a fazer, nomeadamente no que respeita ao
cadastro da rede e à renovação de
condutas obsoletas que, apesar
de não afetarem a qualidade da
água, significam uma percentagem elevada de perdas que
comprometem a eficiência do
sistema».
É um trabalho que está a ser
desenvolvido e que será uma das
prioridades da nova entidade
intermunicipal, APIN – Empresa

Intermunicipal de Ambiente do
Pinhal Interior, que a partir de
janeiro de 2020 irá assegurar
a gestão dos sistemas municipais de abastecimento de água,
saneamento de recolha de
resíduos e, no âmbito da qual,
já foram efetuadas candidaturas
aos fundos estruturais europeus
para intervenção e renovação das
redes de abastecimento de água e
saneamento básico prevendo-se
um investimento de cerca de 4
milhões de euros em Vila Nova
de Poiares.

FOTOLEGENDA

FOTOLEGENDA

Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, com a inauguração da exposição de fotografia, no Centro Cultura de Poiares, de Pedro Medeiros “reescriEntrega dos certificados de participação das crianças com idade pré-escolar que participaram no concurso “Talentos”,
promovido pela CPCJ de Vila Nova de Poiares, no âmbito das ações de sensibilização para a prevenção dos maus-tratos
infantis, e que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho
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ta” criada no âmbito do projeto “EmPoder Delas - Projeto sobre a participação
das mulheres na vida política”.
Participação da iCreate com a exposição “As Mulheres da Nossa Terra” e do
grupo Talentos na Maturidade.
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AMBIENTE / EMPREENDEDORISMO

FOTOLEGENDA

[ # Está Tudo Conectado ]
A Liga para a Proteção da Natureza (LPN) promoveu em Vila Nova de Poiares,
durante dois dias, o encontro regional #Está Tudo Conectado.
O prieiro dia foi dedicado às escolas e a entidades do setor florestal, sendo
que o programa para o segundo contemplou uma tarde dedicada às famílias e
a todos os cidadãos, com a oferta de vários ateliers de construção de caixasninho para passeriformes, comedouros para aves, bombas de sementes e
hotéis para insetos. Será também dinamizada uma ação de reflorestação no
Parque Verde de Vila Nova de Poiares.
O projeto #EstátudoConectado resulta da parceria entre o Rock in Rio e a LPN,
com o apoio do FSC Portugal, sendo um projeto de aproximação à floresta,
onde se dá a conhecer os valores da Floresta e de que forma ela está presente
no nosso dia-a-dia, assim como se sensibiliza para a sua preservação.
Este encontro regional contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, bem como de outras entidades como a Junta de Freguesia da

“Be Green” venceu Concurso
Empreender em Poiares

Arrifana, a Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, o Agrupamento de
escolas de Vila Nova de Poiares, a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila Nova de Poiares e o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.

FOTOLEGENDA

Participantes na conferência / projeto de cooperação internacional “Economia
Verde - Uso Múltiplo da Floresta” estiveram no Louredo Natura Parque, em
Louredo, Vila Nova de Poiares, onde ficaram a conhecer pela voz do Vice-Presidente da Câmara, Artur Santos, da realidade e dos projetos que pretendem
potenciar a pratica de desportos de natureza no Concelho, bem como de Rui
Lopes, da empresa Capitão Dureza, que ali tem implantado o seu centro de
aventura, e que proporcionou alguns momentos de confraternização aos
visitantes oriundos da Suécia, Finlândia e Luxembugo
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Segunda edição da iniciativa deu a conhecer
novas ideias de negócio

O

Centro Cultural
de Poiares foi
o palco para a
apresentação final
dos projetos que
participaram na segunda edição
do “Concurso Municipal de Empreendedorismo – Empreender
em Poiares”, iniciativa organizada
pela Câmara Municipal e pela Associação Empresarial de Poiares.
O grande vencedor foi o projeto
“Be Green“ de Soraia Almeida, e
que consiste na disponibilização
aos pais de materiais que lhes
permite desenvolverem diversas
atividades com os seus filhos
como se estivessem numa quinta
pedagógica, numa perspetiva
educacional e de alerta para as
questões ambientais. O prémio de

€1.000 será um importante contributo para colocar em marcha
este projeto.
Em segundo lugar, com um prémio de €700 Ficou a ideia de Vitor
Pereira e Edmundo Marquês, que
apresentaram a ‘Jara – Creative
Video” que, como o nome indica
se trata de uma produtora de
vídeo. Já o terceiro lugar, com um
prémio de €300, foi conquistado
por Manuel Fonseca, que apresentou o projeto Cabra Cega, voltado
para a criação de gado caprino,
de vinho, e dos outros produtos
que são utilizados na confeção do
prato de excelência da gastronomia poiarense, a Chanfana.
Refira-se que o júri que analisou
as ideias a concurso foi composto
pelo Vice-Presidente da Câmara
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Municipal de Poiares, Artur Santos, pelo Presidente da Associação
Empresarial de Poiares, Paulo Carvalho, pelo representante da CIM
– Região de Coimbra, Sérgio Cruz,
pela representante da DUECEIRA,
Ana Souto, e pela representante
do Instituto Pedro Nunes, Carla
Duarte.
Para o Município a segunda
edição do Concurso Municipal
de Empreendedorismo – Empreender em Poiares revelou-se
uma aposta ganha em matéria de
incentivo à inovação e criação de
ideias de negócio diferenciadoras,
ao conseguir, pelo segundo ano,
juntar um conjunto de ideias de
empresas de sucesso, demonstrando o caráter empreendedor
dos jovens poiarenses.
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ECONOMIA

Empresas adquirem
lotes no Pólo II da
Zona Industrial
Contratos de Promessa de Compra
e Venda assinados no Município

O

Pólo II da Zona
Industrial de Vila
Nova de Poiares
contará brevemente com mais
três empresas, cujos contratos
de promessa de compra e venda
dos lotes foram assinados pelo
Presidente da Câmara Municipal e
pelos representantes das empresas.
Das três empresas, uma representa um novo investimento no setor
de limpeza de matas e florestas e
as outras duas são empresas que,
já se encontrando a laborar em
Vila Nova de Poiares, pretendem
assim expandir as suas áreas de
negócio, procurando novos lotes
para aumentar as suas capacidades produtivas, uma na área de indústria e comércio de mobiliário
e outra na produção e comércio
de sistemas de alumínio, automatismos e portas seccionadas.
«É com muito orgulho que vemos
o nosso esforço a ‘dar frutos’,
ou seja, criando condições de
confiança e estabilidade para que
o setor económico possa crescer,
quer com instalação de novas
empresas, quer com a expansão
das empresas já instaladas, contribuindo para o fortalecimento do
tecido empresarial local», afirmou
o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.

ria do poder de compra e qualidade de vida das pessoas», referiu,
acrescentando que a crescente
procura dos lotes de terreno para
instalação de empresas no Pólo
II da zona industrial «é o reflexo
do crescimento económico do
concelho, que se traduz na maior
robustez das empresas instaladas,
mas sobretudo na transmissão
dos valores da confiança necessários para que outros lhes possam
seguir o exemplo e também
captar a atenção de novos investidores».
Refira-se que as condições de
instalação de novas empresas
estão a ser melhoradas com o
investimento já em curso da
infraestruturação deste segundo
polo industrial, num investimento global de cerca de 2 milhões de
euros, e que irá dotar este parque
empresarial de mais e melhores
condições para instalação de
novas empresas.

Criação de emprego e de condições de investimento
Além do crescimento económico das empresas, é de sublinhar
também «o aumento da sua
capacidade em criar emprego e,
consequentemente, uma melho-
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«Esta confiança só é possível com
o trabalho que temos vindo a
desenvolver ao longo dos últimos
6 anos de mandato, conseguindo não só recuperar a situação
económico-financeira municipal, mas sobretudo restaurar e
reforçar os níveis de credibilidade e confiança no Município»,
apontou.
Empresas que assinaram contratos para aquisição dos lotes:
- A Botaca - Indústria e Comércio
de Mobiliário, Lda, sediada no
concelho desde 2001 no Pólo I e
que pretende expandir a sua atividade para o Pólo II onde instalará
o setor de produção e fabrico,
prevendo criar cerca de 5 novos
postos de trabalho.
- Smilehouse Unipessoal, Lda,
especializada em sistemas de
Alumínio, estores, automatismos
e portas seccionadas, está sediada
no concelho desde 2009, em

Venda Nova, e que com a implantação no Pólo II ganha nova uma
centralidade e maior afirmação
no circuito empresarial local e regional, prevendo duplicar o atual
número de postos de trabalho.
- Elisabete de Sousa Videira Ama-

ral – Limpeza de matas e florestas,
representa um novo investimento
numa área importante para aumento da oferta local neste setor,
prevendo a criação de 5 postos de
trabalho iniciais com possibilidade de aumento.

FOTOLEGENDA

A Associação Empresarial de Poiares, Associação Empresarial Serra da Lousã,
Clube de Empresários de Miranda do Corvo e Núcleo Empresarial de Penela
promoveram uma conferência de imprensa em Vila Nova de Poiares, onde defenderam a necessidade da implantação por parte do Governo central de um
conjunto de medidas que permitam dar resposta às necessidades do tecido
empresarial destes territórios
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Poiares é uma excelente
oportunidade para
quem quer comprar casa
Estudo do site ComparaJá.pt
considera concelho como o
segundo mais barato do distrito

O

s dados foram analisados pelo site ComparaJá.pt e apontam Vila
Nova de Poiares como
o segundo concelho do distrito
onde a compra de casa é mais
acessível.
De acordo com os dados analisados, o preço médio/m2 ronda
os 630 euros, sendo assim o
segundo mais barato em todo o
distrito.
A plataforma ComparaJá fez
ainda uma análise do esforço necessário para comprar casa, com
base no rendimento médio das
famílias e, para uma casa com
aproximadamente 120m2 seriam
necessários apenas 19 anos para
conseguir comprar casa em Vila
Nova de Poiares, uma média bem
abaixo do que habitualmente as
famílias estão habituadas a ver
nas simulações de crédito que
solicitam às diferentes entidades
bancárias.
Para o Presidente da Câmara Municipal, «é com grande satisfação
que vemos estes resultados e que
vêm confirmar o que sempre
afirmámos, que cada vez é uma
melhor opção viver em Vila Nova
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de Poiares», referiu acrescentando, que «não é só na compra
de casa que o nosso concelho é
atrativo, também na crescente
criação de postos de trabalho,
nas condições para constituir
família e condições de ensino
que proporcionamos aos nossos
alunos, no acesso aos serviços
públicos e bem-estar social que
nos permite ter verdadeiramente
qualidade de vida, em comparação com outros centros urbanos
de maior dimensão».
«São estas condições que também nos permitem ter capacidade de atração de futuros residentes, mas também de atração de
novos investimentos, graças ao
parque industrial de referência
que temos no nosso território e,
com isso, criar mais empego e
contribuir para os baixos índices
de desemprego da região»,
afirmou, concluindo que, «são
estes dados que comprovam o
bom trabalho que temos vindo
a realizar à frente dos destinos
da Câmara Municipal e que nos
permitem afirmar com mais
propriedade o nosso slogan: “Um
concelho com Futuro”!

Simulacro de Sismo no
Agrupamento de Escolas e
na Câmara Municipal
Iniciativa no âmbito do Projeto “A Terra Treme”

A

Câmara Municipal
de Vila Nova de
Poiares e o Agrupamento de Escolas
acolheram o
simulacro de sismo realizado no
âmbito do projeto “A Terra Treme”, promovido pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil.
O exercício, realizado em parceria com os Bombeiros Voluntários de Poiares, e o Serviço
Municipal de Proteção Civil de
Poiares, decorreu em simultâneo
no Agrupamento de Escolas e na
Câmara Municipal, exatamente
à hora prevista (11h15) tendo no
estabelecimento escolar, dedicado especial atenção à turma do
10º A, onde estiveram os soldados da paz, procurando chamar
a atenção para a realidade do
risco sísmico e, sobretudo, para
a importância da adoção dos
comportamentos adequados por
parte dos cidadãos.
À hora marcada, soaram as
campaínhas e os alunos imediatamente tomaram as precauções

devidas, seguindo as orientações
das autoridades, executando os 3
gestos fundamentais em caso de
sismo: baixar, proteger e aguardar. Gestos que, apesar de serem
aparentemente simples, podem
em situação de crise, fazer toda
a diferença no salvamento de
vidas.
Com a calma necessária, as
crianças procuraram o objeto
mais sólido que permitisse maior
proteção, tendo-se refugiado debaixo das mesas das salas de aula,
baixando-se numa posição que
evitasse a queda durante o sismo,
ao mesmo tempo que protegeram a cabeça e o pescoço com as
mãos e braços, aguardando que
parasse de “tremer”.

trofe.
O Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
sublinhou a importância destas
ações para a consciencialização
da necessidade de adoção dos
comportamentos corretos e mais
adequados em caso situações de
catástrofe imprevisíveis, como é
o caso dos sismos.
Realizando os mesmos procedimentos de segurança, com
os três gestos fundamentais, os
diferentes trabalhadores do município procuraram o local mais
apropriado para se refugiarem e,
desta forma, treinarem os comportamentos adequados a tomar
em situação de abalo sísmico.
O simulacro incluiu ainda um
exercício intermunicipal, no âmbito da CIM-Região de Coimbra,
onde foram testadas as comunicações via rádio, utilizando o
sistema SIRESP, entre todos os
serviços municipais de proteção
civil e o CDOS (Comando Distrital de Operações e Socorro) de
Coimbra.

Município fez o simulacro
Os serviços municipais também
realizaram o simulacro nos
vários departamentos do Edifício
Principal da Câmara Municipal,
procurando, desta forma, testar
também a capacidade de reação
perante a possibilidade de catás-
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ADMINISTRAÇÃO

Município premiado pela
política de apoio às famílias
Distinção com Bandeira Verde do Observatório
das Autarquias Familiarmente Responsáveis

O

Município de Vila
Nova de Poiares
recebeu pela
primeira vez a
Bandeira Verde
do Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis
(OAFR).
Para o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Sousa
Henriques, «é o reconhecimento
do esforço que o Município tem
feito no desenvolvimento de

políticas e medidas de apoio às
famílias, nomeadamente com o
programa Apoiar+ dirigido às
famílias mais desfavorecidas, os
incentivos à natalidade Nascer+, os apoios na aquisição de
materiais escolares e cadernos
de fichas/atividades (em complemento à comparticipação dos
manuais escolares proporcionada pela Administração Central), a
redução dos valores dos transportes escolares, a abertura das

cantinas escolares em períodos
de pausas letivas, as atividades de
ocupação de tempos livres, entre
muitos outros que temos vindo a
implementar».
«As famílias são os núcleos
fundamentais de crescimento de
uma sociedade, por isso temos
tido sempre a preocupação de
promover um conjunto de medidas e apoios dirigidos às várias
dimensões que ‘mais pesam’ no
orçamento familiar», explicou.

Município apoiou formação de jovem
poiarense em Erasmus+

Esta distinção, conforme explica
o OAFR, pretende reconhecer as
boas práticas em matéria de política familiar e distinguir os municípios que investem na construção de uma política integrada de
apoio à família.
A conquista deste prémio contribui ainda para o bom resultado
da região nesta matéria, já que o
distrito de Coimbra foi o que teve
mais municípios com esta distinção, ficando a frente de outros

como Lisboa e Santarém.
Refira-se que o Observatório
avalia iniciativas dos municípios
em 10 áreas, entre as quais o
apoio prestado à maternidade e
paternidade, o apoio às famílias
com necessidades especiais,
medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos,
educação, habitação, transportes,
saúde, cultura, desporto e tempo
livre e participação social.

FOTOLEGENDA

E

m português, os jovens
em situação NEET (Not in
Education Employment
or Training) têm vindo a
ser designados como a geração
‘nem, nem’, nem estudam, nem
trabalham, e é um fenómeno que
cada vez mais afeta os jovens não
só em Portugal, como um pouco
por toda a Europa.
Foi esta a problemática que
esteve em destaque na terceira
conferência “OnTrack – Different youth work approaches for
different NEET situations”, onde
participou a poiarense Carolina
Martins, que integra o pelouro
de saídas profissionais do Núcleo
de Estudantes da Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra, e que contou com o
apoio do Município de Vila Nova
de Poiares enquanto sending
organization.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«é um fenómeno transversal
que afeta a sociedade de hoje e é
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fundamental adquirir experiências e trocar informação para que
possamos aconselhar e capacitar
os nossos jovens, possibilitando
seu envolvimento ativo na sociedade e a integração no mercado
de trabalho».
Refira-se que esta iniciativa teve
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o apoio do programa Erasmus+
e teve como principal objetivo
poiar a colaboração e o intercâmbio entre profissionais de
diferentes setores, a fim de criar
melhores oportunidades para os
jovens em situação de NEET.

O Município de Vila Nova de Poiares, endereçou as maiores felicitações a dois
poiarenses, pelas suas recentes conquistas, nas áreas do automobilismo e da
música.
Falamos de Tiago Dias (foto de cima à direita), que se sagrou Campeão do
Open ibérico de Navegação, e de Rafael Nunes (foto inferior), que conquistou o
prémio no Troféu Mundial de Acordeão em Loulé.
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O Município de Vila Nova de Poiares associou-se à iniciativa Setembro Dourado, promovida pela associação Acreditar com o intuito de sensibilizar para o
cancro pediátrico.
Nesse sentido, o Presidente da Câmara Municipal João Miguel Henriques, e o
Vice-Presidente Artur Santos, hastearam nos Paços do Concelho a bandeira
alusiva a esta campanha

FOTOLEGENDA

Município investe com
preocupação ambiental
Viatura elétrica reforça serviços municipais

O

Município de Vila
Nova de Poiares
já conta com uma
viatura elétrica de
apoio aos serviços

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e a ERSUC procederam à colocação de novos ecopontos, aumentando assim a rede existente no Concelho.
Os novos contentores estão localizados na Segundeira (Estrada Principal), no
Largo de São Domingos, na Póvoa da Abraveia, Caminho do Valeiro, no Pinheiro, no Largo de São Simão, em Vale de Vaz, na Rua José Ferreira Lima, em Vale
de Vaíde, na Avenida de Poiares, na Ferreira, no Entroncamento, junto à rotunda do Monumento Capriland, Avenida Manuel C. Coelho, Rua da Filarmónica
Fraternidade Poiarense e Bairro Dr. Manuel Martins Vicente.
Para conhecer todos os locais onde estão situados os ecopontos no Concelho,
visite http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/residuos-solidos
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de ambiente.
Trata-se de um quadriciclo 100%
elétrico com componente de
carga e limpeza, adquirido no
âmbito de uma candidatura
efetuada ao Fundo Ambiental,
na “Logística descarbonizada e
economia circular para mercados tradicionais de frescos”, em
que o Município viu aprovado o
projeto para a implementação
de medidas para a redução dos
impactes ambientais no Mercado
de Vila Nova de Poiares.
De acordo com o presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, «este projeto tem por
finalidade valorizar e promover
o mercado municipal, através da

redução dos impactes ambientais
gerados pela atividade do mercado, especialmente para descarbonizar a logística de fornecimento
e entrega de produtos frescos».
Em termos práticos o veículo permitirá o transporte dos produtos
desde o cais de abastecimento
até às respetivas bancas, mas
também, efetuar após o encerramento do mercado, o transporte
dos contentores de resíduos
recicláveis e a higienização do
espaço, estando equipado com
dispositivos de aspiração e lavagem de pavimento.

remos também para redução da
emissão de gases com efeito de
estufa, bem como para a diminuição do ruído e de emissões
poluentes», afirmou. Em breve
o Município irá também contar
com a aquisição de uma viatura
de transporte de passageiros de 7
lugares, reforçando assim a aposta na descarbonização e redução
da pegada ecológica municipal.
O Fundo Ambiental, criado pelo
governo português, tem por
finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos
objetivos do desenvolvimento
sustentável, contribuindo para
o cumprimento dos objetivos e
compromissos nacionais e internacionais, designadamente os
relativos às alterações climáticas,
aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza
e biodiversidade.

Viatura de 7 lugares
será a próxima aquisição
«A preocupação ambiental é
uma das nossas ‘bandeiras’, pelo
que, com esta nova viatura, além
do aumento da eficiência dos
trabalhos de limpeza, contribui-

FOTOLEGENDA
A Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares
procedeu, como
habitualmente, à
higienização e

O desafio foi lançado pela IPSS aTTitude, sob o título “Chapéu com aTTitude”,

desinfeção dos

no âmbito de uma campanha de sensibilização internacional dinamizada pela

contentores de lixo

The International Children’s Palliative Care Network (ICPCN), e o Município,

distribuídos por

em conjunto com o Agrupamento de Escolas, organizando uma exposição de

todo o Concelho

todos os chapéus construídos e decorados pelos alunos.
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EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Município cria
Sala do Futuro no
Agrupamento
de Escolas
Investimento co-financiado
pelo Município no âmbito
de uma candidatura da
CIM-Região de Coimbra

O

Agrupamento de
Escolas de Poiares
já tem uma ‘sala do
futuro’. A Sala Ambiente Inovador de
Aprendizagem, que representa o
ensino-aprendizagem do futuro,
foi inaugurada pelo o presidente

da CIM Região de Coimbra, José
Carlos Alexandrino, acompanhado pelo presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques, e o diretor do agrupamento, Eduardo Sequeira.
O projeto foi implementado e
co-financiado pelo Município de

Vila Nova de Poiares no âmbito
de uma candidatura da CIM
Região de Coimbra para a promoção do sucesso escolar nos 19
municípios da Região e pretende
«promover uma nova forma
de leccionar, bem diferente da
tradicional criando um ambiente

inovador na educação que promove o sucesso educativos dos
jovens», conforme explicou João
Miguel Henriques.
Apesar de não ter assumido a
transferência de competências
em matéria da Educação, o
Município sempre demonstrou

abertura para colaborar e apoiar
o agrupamento de escolas, no
sentido de promover a melhoria
o processo educativo e, com isso,
proporcionar mais e melhores
condições para que aqueles que
são o futuro do nosso concelho,
os jovens», afirmou.

Jovens Autarcas fizeram ação de esclarecimento
Jovens partilharam experiências e
ajudaram colegas mais novos na
escolha do futuro profissional

O

s jovens autarcas
eleitos em 2018
promoveram uma
sessão de esclarecimento na escola
sede do Agrupamento de Escolas
de Poiares dirigida aos alunos do
9º ano de escolaridade.
A iniciativa pretendeu sensibilizar os alunos para a importância
de perspetivarem o seu futuro
profissional e refletirem nas escolhas que têm à sua disposição.
A ação contou com a colaboração
do Agrupamento de Escolas de
Vila Nova de Poiares e de cinco
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jovens que estudaram na Escola
EB2/3/S Dr. Daniel de Matos, que
seguiram percursos diferentes
tanto no ensino superior como
também na área profissional.
Estes ex-alunos vieram partilhar
as suas experiências e tentar
ajudar os jovens estudantes do
9º ano de escolaridade a tentar
encontrar a melhor forma de
escolha do seu futuro curso, seja
no ensino regular seja na via
profissional.
Recorde-se que o programa
Jovens Autarcas conheceu em
2018 os seus primeiros eleitos,
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tendo desenvolvido um conjunto de ações especialmente
dirigidas para o publico jovem,
permitindo-lhes uma maior
capacidade de participação ativa
nas decisões do seu concelho, ao
mesmo tempo que lhes coloca o
desafio de representar o papel de

porta-voz dos seus pares.
O objetivo principal deste programa é incentivar os jovens a
uma maior participação ativa na
vida da sua comunidade, ao mesmo tempo que contribui para
que o Executivo Municipal possa
ter um maior contacto com as

opiniões dos mais jovens, as suas
ideias e perspetivas de futuro.
Refira-se que os mandatos dos
jovens autarcas têm a duração de
um ano, pelo que se encontra em
curso o processo de votação das
novas candidaturas para a escolha do novo ‘executivo jovem’.
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Bandeira Verde Eco-Escolas
atribuída a todas as escolas
Galardão reconhece boas práticas
ambientais desenvolvidas

O

Centro Escolar
de S.Miguel foi o
primeiro a hastear
a bandeira, mas
o galardão foi
atribuído a todas as escolas do
concelho, confirmando assim o
estatuto de um verdadeiro ‘Eco
-Agrupamento’.
A atribuição da Bandeira Verde
Eco-Escolas é, pois, um dos vários
prémios com que as escolas
podem ser contempladas e que
representa o culminar do trabalho anual, reconhecendo a existência de uma/várias escolas com
trabalho de qualidade na área do
ambiente, através de um símbolo
mundialmente reconhecido.
Em Vila Nova de Poiares não foi

apenas uma escola, mas todas as
escolas do agrupamento, tendo
a primeira cerimónia de hasteamento da bandeira decorrido
no Centro Escolar de S.Miguel, a
que se seguirão os outros centros
escolares e a escola EB 2,3 /s Dr.
Daniel de Matos.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
a atribuição da bandeira verde
Eco-Escolas representa «não só o
reconhecimento das boas práticas desenvolvidas, como também
a responsabilidade de, cada vez
mais, pugnarmos pela criação
de cidadãos responsáveis, com
comportamentos que defendam
o bem-estar ambiental e a conservação da natureza».

O mesmo responsável sublinhou
ainda a importância do envolvimento dos jovens neste esforço
coletivo, já que «eles serão os
adultos do amanhã», afirmou,
reforçando «o papel fundamental
que eles desempenham junto das
suas famílias, como agentes de
mudança de hábitos e compor-

tamentos e veículos primordiais
na generalização de práticas de
defesa do meio-ambiente», para
que em conjunto «todos possamos defender esta casa maravilhosa em que vivemos, o nosso
planeta», concluiu.
Refira-se que o Programa Eco-Escolas é uma iniciativa de âmbito

internacional da Foundation for
Environmental Education (FEE),
que tem como principal objetivo
promover uma cidadania ativa
e participativa encorajando
ações e premiando o trabalho de
qualidade desenvolvido por cada
escola em benefício do ambiente/
sustentabilidade.

MOB.Poiares promove mobilidade sustentável nas escolas do Concelho
Candidatura permitiu adquirir cerca de 100 bicicletas e demais equipamento

O

Município de Vila
Nova de Poiares
está a promover a
mobilidade sustentável nas escolas com a aquisição de bicicletas
para os vários níveis de ensino,
desde o pré-escolar ao segundo
ciclo do ensino básico.
A iniciativa decorre de uma
candidatura efetuada ao Fundo
Ambiental, EduMove-te: Educar
para a Mobilidade sustentável, na
qual o Município viu aprovado o
projeto ‘MOB.Poiares’.
Para o Presidente da Câmara Municipal, o objetivo «é promover a
mobilidade suave e clicável, com
o uso da bicicleta, bem como a
promoção de energias limpas».
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«É fundamental procurar despertar nas crianças e jovens uma
maior sensibilidade e consciencialização da importância de
preservar o meio ambiente e

inspirando-as para a construção
de um futuro mais ecológico»,
defendeu.
O projeto é constituído por um
conjunto de iniciativas, de eleva-

da relevância cívica e ambiental,
que irão permitir no seu todo a
contribuir para uma cidadania
ativa e para a construção de uma
sociedade capaz de se descolar de
forma sustentável.
Refira-se que na implementação
deste projeto foram adquiridas
30 Bicicletas de equilíbrio para o
ensino pré-escolar, 60 bicicletas
para o 1º e 2 º Ciclo, 7 bicicletas
para crianças com necessidades
educativas especiais, equipamento de proteção, 2 bicicletas elétricas e uma ‘cargo bike’ elétrica,
juntamente com diverso material
lúdico. Além do material e do
equipamento propriamente dito,
as crianças terão acesso a várias
ações de formação, e acom-
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panhamento das atividades a
desenvolver nas escolas.
Através da vertente lúdica pretende-se incutir nas crianças/jovens o uso da bicicleta e a adoção
de práticas amigas do ambiente
no contexto social e urbano. Paralelamente, promovem-se ações
capazes de aumentar a destreza e
capacidade motora das crianças
no uso da bicicleta, para além
de desenvolver as capacidades
criativas para a reciclagem e reutilização, bem como educar para
o respeito por todos, condutores,
peões e utilizadores de qualquer
meio de transporte, através da
adoção de comportamentos
cívicos adequados.
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DESPORTO / EDUCAÇÃO

Vila Nova de Poiares renova
galardão de Município
Amigo do Desporto
Prémio recebido pelo terceiro ano consecutivo

V

ila Nova de Poiares
foi distinguido
pelo terceiro ano
consecutivo, como
“Município Amigo
do Desporto, numa cerimónia
que decorreu no Funchal, no âmbito no XX Congresso Nacional
de Gestão do Desporto.
O galardão, apresentado na
reunião da Câmara Municipal, foi
atribuído pela Empresa Cidade
Social em parceria com a Associação Portuguesa de Gestão de
Desporto (APOGESD), e avalizado pela Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto, num
prémio que visa distinguir anualmente os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao
desporto de excelência.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
«é o reconhecimento nacional
do bom trabalho desempenhado
pelo Município de Vila Nova de
Poiares na área do Desporto, a
que não é alheio certamente a
grande quantidade de eventos
de enorme relevância nacional
e internacional que temos sido
capazes de acolher no nosso
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território».
João Miguel Henriques dá alguns exemplos como o POIARES TRAIL, que ano após ano
tem aumentado o numero de
participantes, sendo que em
2019 atingiu a fasquia dos 1500
participantes, mas também um
conjunto de outras organizações
de várias modalidades, desde o
futebol, judo, karaté, patinagem
artística, pesca desportiva, sem
esquecer o desporto automóvel
cuja implantação neste concelho
é já uma tradição antiga, com
eventos de referência como o
Poiares Rotações Motorshow,
o Rally de Poiares e Poiares Off-Road, que atraem milhares de
aficionados ao concelho.
O desporto e a prática de atividade física tem sido uma das grandes apostas deste Excutivo, com
uma «dinamização constante de
atividades, para além do apoio
às associações concelhias que,
nesta matéria têm demonstrado
grande capacidade organizativa,
promovendo um conjunto de
eventos, muitos deles de caráter nacional e internacional»,
conforme referiu o Presidente da
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Câmara Municipal.
Além das organizações destacase também o investimento que o
município tem vindo a realizar
na manutenção e requalificação
dos equipamentos desportivos
do concelho, fundamentais para
o acolhimento de diferentes provas, campeonatos e troféus, com
reconhecidos níveis de excelência
e qualidade.
Refira-se que na atribuição da
distinção foram tidas em conta
cerca de uma dezena de áreas de
análise: organização desportiva,
instalações, eventos, programas,
estratégias de sustentabilidade
ecológica, desporto solidário,
parcerias, realidade desportiva,
legislação, marketing e inovação.
Para além disto, são também
considerados aspetos relativos à
gestão do desporto, mais concretamente ligados ao modelo de
gestão implementado e os seus
resultados, o desenvolvimento de
uma atitude sustentável através
do desporto, a abordagem solidária e inclusiva através do desporto e a excelência e abrangência dos modelos de intervenção.

Alunos de mérito
distinguidos na
Gala da Educação 2019

O

Centro Cultural de
Poiares foi o palco
de mais uma Gala da
Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Poiares, cerimónia que premiou
os alunos que atingiram aquele
que é designado ‘patamar’ de
excelência nas diversas áreas programáticas, desde o 1º ciclo do
ensino básico até ao secundário.
Presente na inciativa, o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, sublinhou
a importância e o papel fundamental do corpo docente e nãodocente «nesta causa tão nobre
como a de formar as nossas
crianças, que tão bons resulta-

dos tem apresentado», afirmou,
acrescentando que «o verdadeiro
sucesso educativo é alcançado
com o trabalho e esforço em cada
dia, todos os dias», recordando
também o papel dos pais no
acompanhamento diário dos
filhos e no apoio à comunidade
escolar.
Além de publicamente reconhecer o mérito e esforço dos alunos
que conseguiram os melhores
resultados, estes prémios servem
sobretudo de incentivo aos que
não foram distinguidos, de forma a poderem melhorar os seus
resultados e poderem também
eles receber igual distinção.

FOTOLEGENDA

Alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares participam na
Reunião do Executivo Municipal, apresentando um projeto de segurança rodoviária no âmbito da educação para a cidadania
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CULTURA / TURISMO

Apresentada imagem
das ‘Terras da Chanfana’

U

m ano depois da marca Terras da Chanfana
ter sido eleita uma
das “7 Maravilhas à
Mesa”, a Dueceira – Associação
de Desenvolvimento do Ceira
e Dueça apresentou em Penela
a nova imagem identitária da
marca Terras da Chanfana, que
abrange os municípios de Lousã,
Vila Nova de Poiares, Miranda do
Corvo e Penela
De acordo com a estratégia delineada pelos quatro municípios,
será esta nova imagem que vai
marcar a identidade deste território e ser utilizada em diferentes
situações no sentido de afirmar
mais distintamente aquilo que
é o projeto e o trabalho que tem

FOTOLEGENDA

sido desenvolvido. A marca, já registada, pretende valorizar os recursos endógenos dos concelhos
envolvidos e potenciar a chanfana, que é um prato comum aos
quatro municípios.
A logomarca da Terras de Chanfana assenta na cabra, numa
perspetiva de potenciar aquele
animal como elemento identitário desta marca que representa
todo o território dos quatro
concelhos envolvidos.
Será a imagem de um projeto
mais abrangente, delineado com
o objetivo de criar uma dinâmica
mais forte, reforçada, e que seja
um polo indutor de mais visitas
ao nosso território, com base na
gastronomia.
FOTO: Miguel Ângelo de Oliveira

O Município de Vila Nova de Poiares, em parceria com as quatro juntas de
freguesia e a Companhia de Teatro Experimental de Poiares (CTEP), promoveu
ao longo de quatro eses o “Ciclo de Noites de Verão”, percorrendo todas as
aldeias do Concelho, O encerramento da iniciativa decorreu nos lavadouros de
São Miguel, que contou com casa cheia.
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Adega da Quinta do Torrel
vai ser transformada em
Posto de Turismo
Projeto pretende reabilitar e transformar
espaço que se encontra atualmente devoluto

O

projeto foi
aprovado por
unanimidade em
reunião da Câmara Municipal e vai
permitir reabilitar e adaptar a
antiga Adega do Torrel de forma
a poder acolher Posto de Turismo
e Espaço Museológico.
«Trata-se de um edifício histórico
e pretendemos dar-lhe nova vida,
mantendo a sua icónica traça
original», referiu o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, acrescentando que a
sua localização, mesmo à entrada
da vila e junto à EN-2, «é ideal
para que ali possa ser enquadrado um posto de turismo,
servindo também de importante
apoio aos utilizadores da Rota
da EN-2 que cada vez mais nos

procuram».
De acordo com o projeto aprovado, com um investimento
estimado de cerca de 400 mil
euros, «será preservada a atmosfera do espaço existente numa
atitude que passa por demolir as
intervenções posteriores á construção inicial, reinterpretando os
sistemas construtivos originais,
mesclando-os com processos
atuais que permitam uma melhor eficiência na utilização dos
espaços, dotando-o de condições
capazes de interagir pedagogicamente com os futuros utilizadores e visitantes.
A ideia é que a partir da antiga
Adega da Quinta de Torrel se possam apontar referências capazes
de mostrarem aos visitantes do
concelho um breve conhecimen-
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to da história, cultura e etnografia local.
O objetivo, de acordo com a memória descritiva, «será continuar
a apresentar o espaço na sua
essência enquanto Adega, mas
também conciliá-lo e adaptá-lo
a outras valências e atividades, como espaço expositivo
com exposições permanentes,
exposições temporárias, pólo
de oficinas criativas, mostra,
apresentação e loja de produtos
endógenos, conferências e Posto
de turismo».
Refira-se que o projeto foi ainda
candidatado ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal,
na linha de apoio à valorização
turística do interior, encontrando-se ainda a aguardar decisão.
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OBRAS

INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Obras

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Construção do Bar do Complexo das Piscinas da Fraga

Recuperação do Parque das Medas

Ampliação da rede de abastecimento de água, construção da rede de saneamento básico e aplicação de
tpete betuminoso no Soito

Construção do Canil Municipal

Beneficiação das ruas F e H na Zona Indutrial

Beneficiação da Rua Dr. Augusto Simões e travessa no Largo da República
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OBRAS

INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Obras

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Instalação de abrigos de passageiros

Beneficiação e aumento da segurança rodoviária entre Vila Chã a Vale de Afonso, com alargamento da
faixa de rodagem, aplicação de tapete betuminoso e barreiras de proteção

Limpeza e regularização das galerias ripícolas da ribeira de Louredo

Colocação de rails de proteção em estrada municipal na zona da Igreja Nova e Moura Morta, Lavegadas,
e na Mal Partida, São Miguel

Intervenção no Entroncamento, com o intuito de melhorar a acessibilidade e a diminuição do risco de
acidente, através da alteração do sentido de trânsito.

Pintura de sinalização horizontal na EN2, entre Olho Marinho e Vila Nova de Poiares
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OBRAS

INTERVENÇÕES MUNICIPAIS

Obras

Breve resenha em imagens das diversas intervenções que têm sido efetuadas pela
Câmara Municipal em vários pontos do Concelho

Beneficiação da Rua Manuel Leal Júnior, na Vila, com construção de passeios e aplicação de tapete
betuminoso

Beneficiação de diversos troços da Avenida Manuel Carvalho Coelho

Aplicação de tapete betuminoso nos arruamentos em Casal de Vila Chã

Construção do Centro de Convívio de Sabouga

Beneficiação e reordenamento do sentido de trânsito em Vila Chã

Beneficiação da Rua dos Lameiros e Travessa das Adegas em Santa Maria

boletim municipal de Vila Nova de Poiares
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DELIBERAÇÕES

DELIBERAÇÕES
11 a 18 de janeiro de 2019

Reunião Ordinária de
11 de JANEIRO de 2019
1. Proposta de Atribuição de Medalha
Honra do Município
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de atribuição de Medalha de Honra do Município ao Senhor
Cassiano Alves Bandeira.
2. Proposta de Atribuição de Medalhas
de Mérito Municipal
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta.
3. Proposta de Atribuição de Medalhas
de Bons Serviços Prestados
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de Medalhas de
Bons Serviços, aos funcionários municipais indicados na proposta.
4. Proposta de Orçamentação e Gestão
das Despesas com Pessoal
A Câmara deliberou, por maioria com
a abstenção do Sr. Vereador Pedro
Coelho, do PSD, aprovar a proposta de
encargos com recrutamentos de trabalhadores, com alterações de posicionamento remuneratório e atribuição de
prémios de desempenho para 2019.
5. Nomeação da Comissão Organizadora da POIARTES 2019
A Câmara deliberou, por maioria com
a abstenção do Sr. Vereador Pedro
Coelho, do PSD, e conforme proposto,
nomear a Comissão Organizadora da
POIARTES 2019.6. Normas de Participação relativas ao Concurso Literário
do Conto e Poesia - V edição
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar as Normas de Participação.6.
Fernando Barreto, unipessoal Lda Pedido de libertação de caução
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Pedro Coelho, do PSD, deferir o pedido de libertação de caução em nome de Fernando
Barreto, Unipessoal Lda. de acordo com
a informação técnica.
7. Processo de Obras n.º 43/2018 - Legalização de alterações e licenciamento de conclusão dos trabalhos - Isilda
Amélia Henriques da Silva – Sabouga
A Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão, de acordo com
os pareceres dos serviços técnicos e
condições impostas.
8. Processo de Obras n.º 62/2018 - Legalização de reconstrução de moradia
- Maria Isabel Ferreira Precatado dos
Santos - Casais – Arrifana
A Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão, de acordo com
os pareceres dos serviços técnicos e
condições impostas.
9. Alteração Alvará Loteamento nº
2/2007 - Isidoconstruções, Lda - Ribeira do Moinho
A Câmara deliberou, por unanimidade,
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deferir a pretensão, de acordo com
os pareceres dos serviços técnicos e
condições impostas.
10. Infraestruturas da Zona Industrial
de Vila Nova de Poiares - Polo II (Fase
1) - Procedimento de contratação
pública - aprovação de peças e abertura do procedimento de contratação
pública
A Câmara deliberou, por unanimidade,
ratificar a decisão proferida pelo Sr.
Presidente da Câmara Municipal.
11. Empreitada para “Reabilitação
do Mercado Municipal de Vila Nova
de Poiares” - Resposta a pedido de
esclarecimentos – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com
a abstenção do Sr. Vereador Pedro
Coelho, do PSD, ratificar a resposta,
apresentada pelo Sr. Presidente da
Câmara Municipal.
Reunião Ordinária de
18 de JANEIRO de 2019
1. Edificação em mau estado de
conservação - Av. Eusébio da Silva
Ferreira, Poiares - Santo André
A Câmara deliberou, por unanimidade, e
de acordo com os pareceres dos serviços técnicos, proceder-se à notificação
da firma proprietária de edificação.
2. Transferência de Competências para
a Comunidade Intermunicipal - Região
Coimbra na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais – Dec. Lei
99/2018 - promoção turística interna
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, submeter à Assembleia
Municipal a aprovação, da proposta de
acordo de aceitação da transferência de
competências.
3. Transferência de Competências para
a Comunidade Intermunicipal - Região
Coimbra na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais – Decreto
Lei n.º 101/2018 – justiça
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, submeter à Assembleia
Municipal a aprovação da proposta de
acordo de aceitação da transferência de
competências.
4. Transferência de Competências para
a Comunidade Intermunicipal - Região
Coimbra na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais – Decreto

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

Lei n.º 102/2018 – projetos financiados por fundos europeus e programas
de captação de investimento
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, submeter à Assembleia
Municipal a aprovação da proposta de
acordo de aceitação da transferência de
competências.
5. Transferência de Competências para
a Comunidade Intermunicipal - Região
Coimbra na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais – Decreto
Lei n.º 103/2018 – rede dos quartéis de bombeiros voluntários e dos
programas de apoio às corporações de
bombeiros voluntários
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, submeter à Assembleia
Municipal a aprovação da proposta de
acordo de aceitação da transferência de
competências.
6. Transferência de Competências para
o Município de Vila Nova de Poiares
na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências
para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais - Decreto
Lei n.º 97/2018 - gestão das praias
marítimas, fluviais e lacustres
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
7. Transferência de Competências para
o Município de Vila Nova de Poiares
na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Decreto Lei n.º
98/2018 - autorização de exploração
das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
8. Transferência de Competências para
o Município de Vila Nova de Poiares
na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Decreto Lei n.º
100/2018 - vias de comunicação
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
9. Transferência de Competências para
o Município de Vila Nova de Poiares

14. Transferência de Competências
para o Município de Vila Nova de Poiares na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Decreto Lei n.º
107/2018 – estacionamento público
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
15. Poiares Trail 2019 – Pedido de
Co-organização
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o deferimento da pretensão e
assumir a co-organização do evento.
16. Abertura de conta bancária na
sequência da assinatura da adenda ao
protocolo de colaboração entre a APA
IP e os municípios da ARH do centro
afetados pelos fogos florestais de
outubro de 2017 – Ratificação
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, ratificar a autorização.
17. Nascer + Programa Municipal de
Incentivo à Natalidade – Pedidos de
Apoio - Inf. 36/2019
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar os pedidos de apoio no âmbito
do Programa Municipal de Incentivo à
Natalidade – Nascer +, conforme informação técnica – registo 36/2019.
18. Instituto da Segurança Social Programa CLDS 4G – Manifestação de
Interesse no desenvolvimento de um
projeto no concelho de Vila Nova de
Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade,
manifestar interesse no desenvolvimento de um projeto no concelho de
Vila Nova de Poiares, no âmbito do
Programa CLDS 4G e em parceria com o
Instituto da Segurança Social.
19. Centro de Convívio do Carvalho –
Atribuição de Apoio
A Câmara deliberou, por unanimidade,
conceder um apoio financeiro ao Centro
de Convívio do Carvalho, no valor de
500,00 €.
20. Processo Obras nº 2/2019 - legalização das alterações e de ampliação
de uma moradia - Célia Margarida
Pereira Vitor - Vale Gião
A Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão.
21. Processo de Obras nº 57/2018 Licenciamento de moradia bifamiliar
e piscina - Eddy Jozef Timmermans e
Catharina Hubertina M. Frissen - Quelhas, Pereiro de Baixo
A Câmara deliberou, por unanimidade,
deferir a pretensão.
22. Empreitada para “Repavimentação do campo de jogos da Escola EB
2/3 Dr. Daniel de Matos” Orçamento
Participativo Jovem 2017– alteração
do contrato e execução do projeto em
2019
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a alteração do contrato.
23. Proposta de aditamento à toponímia de S. Miguel de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de aditamento.

na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Decreto Lei n.º
101/2018 – justiça
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
10. Transferência de Competências
para o Município de Vila Nova de
Poiares na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais - Decreto
Lei n.º 103/2018 – rede dos quartéis de bombeiros voluntários e dos
programas de apoio às corporações de
bombeiros voluntários
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências
11. Transferência de Competências
para o Município de Vila Nova de
Poiares na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais - Decreto
Lei n.º 104/2018 – Instalação e Gestão
de Lojas de Cidadão e Espaços de
Cidadão; Instituição e Gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos
Centros Locais de Apoio e Integração
de Migrantes
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências
12. Transferência de Competências
para o Município de Vila Nova de
Poiares na sequência do disposto na
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei
Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para
as entidades intermunicipais - Decreto
Lei n.º 105/2018 – Habitação
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
13. Transferência de Competências
para o Município de Vila Nova de Poiares na sequência do disposto na Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro
da transferência de competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Decreto Lei
n.º 106/2018 – Gestão do património
imobiliário público sem utilização
A Câmara deliberou, por maioria com a
abstenção do Sr. Vereador Bruno Ferreira, do PSD, não se opor à transferência
de competências.
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HISTÓRIA

Contos tradicionais de
Vila Nova de Poiares:
Lendas

I

Alguns dos registos de lendas
“contadas” no Concelho de Vila
Nova de Poiares

númeras lendas fazem ainda hoje parte do imaginário e são contadas por todo
o território do Concelho
de Vila Nova de Poiares.
Decidimos, portanto, trazer ao
leitor três desses contos populares, talvez dos mais conhecidos e
difundidos entre gerações. Muitas
seriam as opções pois que, como
por toda a região, proliferam contos e lendas tradicionais, transmitidos aos serões pelos mais velhos
às gerações mais novas: lendas e
contos que retratam Mouras ou
Moiras, Dom Afonso Henriques,
animais em fábulas, o aparecimento da chanfana, a rainha
Santa Isabel, figos e ouro, são
alguns dos exemplos dos escritos
conhecidos. Como por quase todo
o território nacional, estas fábulas
orais traduzem uma mescla entre
o Sagrado e o Profano, retratam
situações do fantástico e do
imaginário, e envolvem, quase
sempre, uma lição, conclusão
moral ou ética. A maioria dos
contos e lendas do Nosso Território traduzem histórias comuns
a outros lugares, numa tentativa
clara de explicação para o sobrenatural e mágico, na procura de
justificação religiosa e metafísica
do mundo, na busca de respostas
às figuras lendárias desconhecidas e na necessidade ancestral de
educação e passagem de conhecimentos às gerações futuras. Assim
se justificam os muitos contos e
lendas imaginários com bruxas e
feiticeiros, príncipes ou moiras,
e as mais variadas histórias de
magia, envolvendo fenómenos
meteorológicos ou astrológicos,
tantas vezes centrados em conflitos morais do bem e do mal, da
luz e das trevas.

boletim municipal de Vila Nova de Poiares

Lenda de D. Afonso Henriques
A Lenda é contada e narrada pelo
Cronista-Mor, Duarte Galvão e
por diversos escritores do século
XIX, nomeadamente no capítulo
do Bispo Negro numa das obras
de Alexandre Herculano. Na nossa bibliografia concelhia é citada
esta lenda na primeira monografia do concelho de José Maria Dias
Ferrão, «O Concelho de Poiares»,
de 1905.
Resumidamente, conforme consta desta lenda, no Séc. XII o Papa
Honório II, enviou um CardealLegado a Coimbra em resultado
de queixa feita por D. Teresa,
mãe de D. Afonso Henriques,
após a batalha de São Mamede
e informando-o de que seu filho
a mantinha presa segundo um
antigo costume.
Em Coimbra, terá o Rei questionado este mensageiro papal!
«- Então a que vindes, Cardeal
amigo? Trazeis-me dinheiro para
custear a guerra que, noite e dia,
ando há tantos anos a fazer aos
mouros? Se trazeis, desatai a bolsa, se não, tratai de rodar e volver
para onde viestes.
- Venho do mando do Santo Padre
ensinar-vos a fé de Cristo...
- Ensinar-me a mim a fé de Cristo... ?!
- Então o credo que cá se usa não é o
mesmo que em Roma? Ouvide lá...
E D. Afonso Henriques recitou-lhe, tim-tim por tim-tim, o
símbolo dos apóstolos tal como
vigorava por toda a cristandade.
- Hem? Já sabeis que não estou em
falso. Mas, bem, bem, ide repousar, que se faz tarde e amanhã
falaremos.
Recolhendo o Cardeal à pousa-
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da… mandou os criados deitar
ração de cevada às mulas e
preparar para partir. À meia noite
dada, acudiram os clérigos à sua
convocação, ensonados uns, cara
de caso outros. E, perante todos
eles, boquiabertos, o Cardeal
havia excomungado a cidade e o
reino. Isto feito cavalgou e ainda
a manhã não fora, tinha já botado
mais de duas léguas de Coimbra.
Quando ao levantar D. Afonso
Henriques o soube, pediu que lhe
trouxessem o cavalo mais veloz.
Foi-lhe nascer o sol, levado num
furioso galope a corta mato, em
Vimieiro a par de Poiares (terras
de Santa Maria da Arrifana). Um
pouco mais adiante avistou o
Cardeal-Legado que choutava
com a comitiva. E, correndo para
ele, sem piedade deitou-lhe a mão
esquerda ao cabeção, ao passo
que com a direita desembainhava
a espada:
- Espera traidor, que é hoje o teu
último dia!
Interpuseram-se os cavaleiros que
o tinham seguido à carga cerrada:
- Não o mateis, senhor, que então
é que vos tomam por herege
verdadeiro!
- Seja, não o mato, mas há-de desfazer e já tudo quanto fez...
- Senhor – gemeu o Cardeal – tudo
o que vós quiserdes eu o farei de
boamente.
- Então desexcomungai quanto
excomungastes...
- Senhor, eu o desexcomungo
em nome do Padre, do Filho e do
Espírito Santo.
- Deixai ficar os alforges (sacolas)
quanto levais, prata, oiro e mais
coisas de valia ...
Os arrieiros esvaziaram os alforges que, de facto, iam a abarrotar
de preciosidades.
- Deixai também as bestas (cavalos,
mulas, burros), que preciso delas

para a guerra. Bastam-vos três...
Resignou-se o Legado a cumprir
mais esta condição, julgando que
era a derradeira.
- Tomai agora o compromisso
de que, mal chegardes a Roma,
me enviareis uma carta de Sua
Santidade, o Papa, em que se
declare com todos os direitos que,
nunca mais em tempo algum, eu
e Portugal, que ganhei com esta
espada, serão excomungados...
O Cardeal em tudo concordou e
Afonso Henriques fez saber que
o sobrinho do Cardeal ficava em
refém com ele até chegar a carta
de Roma e se no prazo de quatro
meses esta não chegasse, cortavalhe a cabeça.
El-Rei, depois, despiu o pelote e
desafivelou a loriga (acessórios da
armadura e vestimenta medieval)
perante os olhos estupefactos
do legado e dos cavaleiros. E
mostrando o peito “lanzudo”
coberto de cicatrizes, em voz cava,
martelada (intermitente, baixa e
emotiva), proferiu:
- Cardeal, fazei-me o favor de
dizer a Sua Santidade que vos pus
bem à vista a cartilha (as provas
históricas/abecedário) das minhas heresias...
E um por um foi apontando os
golpes e enunciando as cidades e
vilas e lugares de peleja onde os
tinha apanhado. E em voz patética concluiu:
- Todos estes lanhos e talhadas
recebi na batalha contra os
inimigos da nossa Santa Fé. Dizei
ao Papa.
Tendo chegado a Roma, quis
desautorizá-lo o Sumo Pontífice
com recusar-lhe a Letra prometida a par das infalíveis censuras.
Respondeu-lhe o Cardeal – Legado:
- Senhor Santo Padre, se vós vos
víreis, nos assados em que eu me
vi, um homenzarrão daqueles a
agarrar-vos a cabeça com a mão
esquerda, a espada na mão direita, o cavalo, grande como uma
torre, a escavar a terra parecendo
que vos estava a abrir a cova, ah,
não daríeis apenas uma bula, mas
a própria cadeira de São Pedro“.
Lenda do Cabrito
Conta-se que há muito tempo

num caminho do lugar do Carvalho para o lugar das Ribas, indo
uns homens nos seus afazeres, no
sítio conhecido por Vale do Soito,
apareceu um cabrito. Pensando
eles que havia sido um animal
perdido de um rebanho, logo um
deles o carregou às costas.
Passado um tempo de caminhada,
junto à Capelinha de Santo António o cabrito “mijou”, molhando
as costas do homem que o carregava ao que este exclamou:
- Há ladrão que me mijas-te!
Ao que o cabrito respondeu:
- E tu o diabo carregaste!
Então atirando-se o animal/diabo
rapidamente ao chão, subiu um
barroco desaparecendo.
Tudo parecia estourar, grande
vendaval se instalou e as árvores
estremeciam, tal como a natureza
que ficou instável.
A partir desse acontecimento ao
passar ali a população da aldeia
das Ribas quando ia para o lugar
do Carvalho, tinha grande medo e
temor, tendo assim ficado aquele
lugar ligado à lenda do cabrito.
Lenda da Chanfana
Conta uma lenda de Vila Nova de
Poiares que terá sido um pastor
de gado caprino chamado “Ti
Henrique” do lugar de Olho Marinho que ao ver que uma cabra do
seu rebanho de nome “Malhada”
estava a ficar velha e sem préstimo, pois já não dava leite para
fazer o queijo, nem paria cabritos,
grande fonte de rendimento, resolveu fazer uma “iguaria” a que
chamou “Chanfana”.
Assim juntou os utensílios e
ingredientes necessários para
fazer essa “Chanfana”: um caçoilo
de barro preto, feito no Olho
Marinho; juntou vinho bom do
Pereiro e temperos que tinha, ao
que aproveitando o calor de uma
fornada de pão de testa que acabava de sair do forno, deixou lá o
dito caçoilo. No dia seguinte foi
degustar a carne e verificou que o
vinho a tinha amaciado ficando
muito saborosa. Foi também uma
forma de conservar a carne assada
por muito mais tempo. Assim
acabou por inventar este maravilhoso prato gastronómico a que
chamou “Chanfana”.
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AÇÃO SOCIAL

Desfile inclusivo
juntou associações
e o comércio
tradicional
Iniciativa integrada na
programação de Natal

O

Salão de Congressos do Centro Cultural de Poiares foi
temporariamente
transformado
em ‘passerelle’ para um desfile
muito especial, numa iniciativa
da iCreate em parceria com o Município de Vila Nova de Poiares.
Trata-se do Desfile Inclusivo,
organizado no âmbito da iniciativa de Natal “Poiares a Criar”, e
que contou com a representação
de 7 associações do concelho, o
desfile de 39 participantes e com
a adesão do público em geral,

cerca de 150 pessoas estiveram
a participar numa tarde de Domingo diferente. O evento foi patrocinado por 20 lojistas de Vila
Nova de Poiares e Coimbra, entre
eles, boutiques, cabeleireiros e
estéticas, uma adesão fantástica
das empresas do concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques,
que fez questão de estar presente
na iniciativa, «é o verdadeiro espírito natalício transformado em
ações concretas de apoio e inclusão das camadas mais desprotegidas das nossas sociedades».

«E o balanço não podia ser mais
positivo, refletindo-se no feedback dos participantes, radiantes por se sentirem ‘especiais’,
resultado das maquilhagens e
roupas diferentes que tiveram
oportunidade de envergar e desfilar perante o público presente»,
referiu.
O desfile tinha por lema “cada
um tem direito à sua beleza”, por
isso apoia a lógica da intergeracionalidade, diversidade e a
inclusão de todos os públicos em
eventos que promovam o envelhecimento ativo e saudável no
concelho de Vila Nova de Poiares.
Integrado na programação na-

talícia, inaugurada no dia 6, este
desfile faz parte do conjunto de
ações que a iCreate e o Município
prepararam para toda esta quadra festiva e que se vai prolongar
até 6 de janeiro, onde não faltam
as edições do Mercado de Natal,
apresentações de peças de teatro,
recriações do presépio vivo e
chegada dos reis magos, com
especial enfoque no almoço de
natal dirigido à comunidade
sénior, que terá lugar no dia 21 de
dezembro, no pavilhão da ARSM
em São Miguel de Poiares.
Iluminações e decorações de
Natal em toda vila
O espírito natalício está bem

presente em Vila Nova de Poiares
com o conjunto de iluminação
e decorações natalícias que a
iCreate, em parceria com o Município, tem ‘polvilhado’ um pouco
por todo o concelho, decorando
os diferentes espaços públicos e
dando um colorido e animação
diferente a toda a vila.
«É um trabalho fantástico que a
iCreate tem feito nestas decorações, onde para além da grande
imaginação e criatividade, tem
a particularidade de envolver
a comunidade neste trabalho,
dando uma verdadeira expressão
ao envelhecimento ativo e saudável», concluiu.

Caras e Caros Amigos,
Poiarenses,
Nesta quadra natalícia, dirijo-me a todas e a todos os Poiarenses, para vos transmitir
uma mensagem de Boas Festas, desejando que tenham um Santo Natal, junto dos
vossos familiares e amigos, e um próspero Ano Novo cheio de Saúde, Paz e Amor.
Imbuídos deste espírito, continuaremos a trabalhar para construir um Poiares cada
vez mais fraterno e capaz de proporcionar bem-estar e qualidade de vida
para todos.
Um Santo Natal e Feliz Ano Novo para todos vós,
O Presidente da Câmara Municipal,

João Miguel Sousa Henriques
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