boletim
municipal
INF

OM

AIL

Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

|1

OBRAS EM VÁRIOS PONTOS
DO CONCELHO

DIRETOR: João Miguel Henriques

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
9 de agosto de 2020 | Nº 22 - Ano VI | Distribuição Gratuita
PÁGINAS 20 e 21

Aprovados 4 milhões de euros para
infraestruturas de saneamento

Assembleia Municipal é
unânime na defesa da APIN

PÁGINA 3

PÁGINAS 4 e 5

CÂMARA MUNICIPAL JÁ REDUZIU
6 MILHÕES DE EUROS À DÍVIDA
Prazo médio de pagamentos a fornecedores é de 8 dias
Novidade dada pelo Presidente João Miguel Henriques na Assembleia Municipal, onde foram aprovadas as contas do Município sem dívidas a fornecedores

PÁGINA 3

Dia da Liberdade com
celebração online
Manifestação cultural à varanda dos Paços do
Concelho foi o momento alto

Percursos pedestres e Zona de Escalada
dão resposta à crescente procura pelos
desportos de natureza e aventura

PÁGINAS 17 e 24

PÁGINAS 12 e 13

Amianto na Escola
Dr. Daniel de Matos
vai ser removido
Acordo assinado pelo Presidente da Câmara Municipal
e pelo Ministro da Educação, representa investimento
na ordem dos 250 mil euros, pondo fim a uma das
grandes preocupações do Executivo

PÁGINA 18

2 | Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

Caras e caros amigos,
Poiarenses
Neste período tão estranho quanto difícil e inesperado das nossas vidas, em que todos
tivemos que reaprender novos hábitos e novos comportamentos para nos adaptarmos
a uma nova forma de viver, dirijo-me a todos vocês para vos apresentar mais um
Boletim Municipal e sobretudo para vos dar conta de tudo quanto tem sido feito
pelo nosso município para ajudar todos os poiarenses, nomeadamente as famílias, as
empresas e as instituições, a ultrapassar as dificuldades criadas por esta pandemia que
se abateu sobre todos nós.
Foi com uma tristeza enorme, mas simultaneamente com grande sentido de
responsabilidade, que nos vimos confrontados com a necessidade de anular todos
os grandes eventos previstos para este ano, sendo que, grande parte dos mesmos já
fazem parte da história e da vida do nosso concelho. No entanto, a obrigatoriedade de
cumprir com todas as recomendações da DGS, associada à necessidade de garantir o
afastamento social com o objetivo de proteger a saúde de todos os cidadãos, não nos
deixou outra alternativa.
Hoje, precisamente no dia em que vos escrevo estas breves palavras, seria o dia em que
estaríamos a celebrar as festas em honra de Nª Sra das Necessidades, a padroeira do
nosso concelho, para os católicos, e as demais festividades associadas a esta romaria
que já se realiza em Vila Nova de Poiares há mais de 100 anos. Infelizmente, este ano,
não temos as festas de Nª Sra das Necessidades, mas também não teremos a Poiartes,
nem as tradicionais festas das nossas aldeias entre tantos outros acontecimentos dos
quais já temos saudades e que nos fazem tanta falta para alimentar o ego e todo o
orgulho que temos das nossas raízes.
O esforço que tem sido pedido a cada um de nós tem sido muito grande, mas todos
juntos, e apesar de todas as dificuldades, temos sido capazes de encontrar as respostas
mais adequadas para ultrapassar esta fase difícil das nossa vidas na certeza de que,
daqui por algum tempo, regressaremos à normalidade e aos tempos tão felizes que
vivemos e dos quais já temos saudades.
O município de Vila Nova de Poiares, como é do conhecimento de todos, tem feito
um esforço enorme, financeiro e humano, numa situação completamente nova e
desconhecida, para tentar apoiar todas as situações de maior vulnerabilidade com que
nos vamos deparando. Nesse sentido, partilho convosco algumas das medidas que
tomámos:
- Criámos um Fundo de Emergência Municipal, no valor de 300 mil euros,
destinado a apoiar as famílias, as empresas e as instituições do concelho mais
afetadas;
- Suportámos parte significativa do valor das faturas de água, saneamento e
resíduos sólidos dos meses de fevereiro, março e abril, o período de maior retração
da economia e em que o rendimento das famílias e das empresas foi mais atingido,
o que custou cerca de 150 mil euros aos cofres do município;
- Criámos o programa “Nós vamos lá” em parceria com as Juntas de Freguesia para
ajudar a fazer chegar os bens essenciais a casa das pessoas que estiveram ou ainda
estão em confinamento;
- Adquirimos 500 testes rápidos ao Covid-19 que foram aplicados aos
trabalhadores das IPSs do concelho, aos Bombeiros e outras situações em que se
entendeu por adequado no sentido de prevenir o aparecimento e a transmissão do
vírus nestas entidades;
- Distribuímos materiais de proteção individual, desinfeção e higienização pelas
instituições, pelas empresas e estabelecimentos comerciais do concelho com o
objetivo de o disponibilizarem a toda a população;
- Criámos um programa de apoio ao comércio local no sentido de promover a
compra de bens no nosso concelho bem como a utilização dos serviços on-line
como alternativa às compras de forma presencial;
- Ajudámos a garantir, em conjunto com outras entidades públicas e privadas,
computadores e acesso à internet para todos os alunos do concelho permitindo
dessa forma o acesso às aulas on-line;
- Isentámos taxas e licenças várias, abdicando de receitas importantes para o
município, mas apoiando a economia local nesta fase mais complicada;

Enfim, são muitas as ações que têm sido desenvolvidas e não haveria espaço nestas
breves linhas que vos dirijo para enumerar tudo quanto temos feito. Tem sido um
trabalho difícil, de luta constante e permanente, mas que estamos convencidos
de que ajudará os Poiarenses e a economia local a ultrapassar esta fase difícil e a
recuperar rapidamente da mesma.
Mas a vida não se faz só de Covid, o mundo não para, e é preciso dar continuidade a
outras ações que também temos previstas e que não podem ficar sem resposta. Aliás,
neste momento, mais do que nunca é importante realizar investimento público,
colocando o dinheiro a circular para estimular a economia, nomeadamente a
economia local. É isso que estamos a fazer.
Independentemente das maiores dificuldades que estamos a viver, continuamos
a dar seguimento ao nosso Plano Anual de Investimentos, concretamente às obras
que estavam previstas para este ano. A construção das infraestruturas do Polo II
da zona industrial continua a avançar de acordo com o previsto, prevendo-se a
sua conclusão antes do final do ano. Também empreitada para a requalificação do
Mercado Municipal, outra obra importante para a economia do nosso concelho e
fundamental para a melhoria significativa da imagem arquitetónica e paisagística
do centro da nossa vila, já se encontra em concurso público e irá avançar em breve
tal como previsto.
Continuamos igualmente, aos poucos e tal como tínhamos prometido, a requalificar
algumas estradas municipais do nosso concelho, nomeadamente as que se
apresentam mais degradadas, prevendo-se iniciar ainda antes do final do ano um
conjunto significativo destas obras.
Os tempos que vivemos não são fáceis, muito pelo contrário, mas com a força e a
resiliência que nos caracteriza vamos sem dúvida ser capazes de ultrapassar todas
as adversidades com que fomos confrontados. Todos juntos, de forma unida e
solidária, sem caprichos nem preconceitos, colocando os interesses coletivos à
frente dos interesses individuais, vamos vencer esta “batalha”.
Um abraço amigo!

João Miguel Henriques
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Redução da dívida total em mais de 6 milhões de euros desde 2013, mais de um milhão/ano

Câmara aprovou contas sem dívida a fornecedores
O Executivo Municipal de Vila
Nova de Poiares aprovou em reunião de Câmara e da Assembleia
Municial o documento da Prestação de Contas de 2019, merecendo
os votos favoráveis dos membros
do PS e a abstenção do PSD e CDS
-PP.
O documento foi apresentado
pelo Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, que
sublinhou alguns dos pontos mais
significativos das contas de 2019,
destacando desde logo a redução
da dívida total em mais de 6 milhões de euros face ao valor encontrado em 2013, representando uma
redução ao ritmo de 1milhão de
euros por ano «o que significa mais
de 10% da nossa capacidade orçamental».
«É um enorme esforço que fazemos na nossa gestão, que demonstra o nosso compromisso com uma
gestão equilibrada e de ‘contas
sérias’», referiu, apontando ainda
outros dados importantes, como
a redução do excesso de endividamento de cerca de 10 milhões de
euros.

O mesmo responsável destacou
também «a elevada taxa de execução (execução global de 86,59%),
que demonstra bem o rigor e a fiabilidade do orçamento que apresentámos».
Nesta apresentação dos resultados financeiros relativamente ao
ano de 2019, que considerou muito
positivos, João Miguel Henriques
disse tratar-se de um documento
«na sequência do que tem vindo a
ser apresentado nos últimos anos,
evidenciando uma clara normalização do processo de gestão, com
resultados estáveis, num enorme
respeito pelo rigor e pela transparência com que se utilizam fundos
públicos municipais».
Eliminação das dívidas em atraso a
fornecedores e PMP de 8 dias «são
muito importantes para as nossas
empresas»
Outo dos destaques do documento apresentado prende-se a ausência de dívidas a fornecedores, e
a redução do prazo médio de pagamentos para 8 dias, que considerou
serem também «muito importantes

para as nossas empresas, especialmente nestes momentos de maiores dificuldades».
A prestação de contas de 2019 foi
aprovada com a abstenção do PSD
e CDS, que justificaram a sua posição com o facto de se tratar de um
documento técnico, que reflete as
opções do Executivo em exercício e
que não são as mesmas que toma-

riam.
Para o Presidente da Câmara, «a
restruturação financeira efetuada
associada ao esforço de redução
da dívida total acumulada, permitem-nos afirmar que, Vila Nova de
Poiares é hoje um Município cumpridor, que tem as suas contas equilibradas, e que, apesar de todas as
limitações tem vindo a conseguir

alguma capacidade de investimento». Acrescentou ainda que «a nível
financeiro, este documento apresenta mais uma vez números que
demonstram a continuidade da
trajetória de recuperação financeira iniciada desde o primeiro ano de
mandato, bem como o rigor utilizado na respetiva execução orçamental».

Candidaturas aprovadas pelo POSEUR no âmbito da APIN

4 milhões de euros para infraestruturas de saneamento aprovados
O Município apresentou em Assembleia municipal, e na sequência
da discussão da tomada de posição
em defesa da APIN (ver página 4) as
candidaturas que já viu aprovadas e
que representam um valor de investimento de 4 milhões de euros na
rede de saneamento e abastecimento de água.
Conforme explicou o Presidente
da Câmara Municipal, «são investimentos urgentes de que o concelho
necessita e que só foram aprovados por terem sido submetidos de
acordo com as regras do POSEUR,
ou seja, no âmbito de um Sistema
agregado de municípios, no mínimo de 3 e que abranja um conjunto
superior a 50 mil habitantes, como

é o caso da APIN». Referiu ainda que
«estes investimentos que já tem candidatura financeira aprovada serão
apenas os primeiros de um conjunto de muitos outros que pretendem
melhorar o serviço atualmente existente no nosso concelho».
De uma forma detalhada, e com
recurso a um relatório técnico que
acompanhou a documentação presente à Assembleia Municipal, o
Presidente da Câmara explicou e
demonstrou a urgência na intervenção nas redes de saneamento e
abastecimento de água.
Apesar de no caso do abastecimento de água o município ter
uma cobertura de 100% é a idade
das condutas, tipo de material ins-

talado, condições de execução e em
alguns casos a pressão excessiva
que mais problemas causa na gestão operacional dos sistemas, com
perdas de água que rondam os 60%
e roturas quase diárias.
A prioridade será, a este nível,
a substituição total das condutas
em fibrocimento, que datam das
décadas de 50, 60 e 70, e instalação
de condutas adutoras para que o
abastecimento seja feito pela via
gravítica tornando o sistema mais
eficiente em termos energéticos e
perdas por pressão.
De uma forma global serão realizados investimentos nas redes
de saneamento, abastecimento
de água sistemas de tratamento

ou de recolha das águas residuais
nas povoações de Ribas; nas redes
de drenagem de águas residuais
para Fundo de Vila, Vale de Gião,
Ferreira e Avessada; também para
substituição e construção dos coletores da rede de saneamento e rede
de abastecimento de água nas povoações de Vale de Vaíde, Vila Chã,
Cabecinhos, S. Miguel e Vendinha.
A estes juntam-se os investimentos
das respetivas redes de água e ainda o procedimento para substituição de conduta em fibrocimento
na Ventosa e Louredo e construção
da conduta adutora em Algaça (e
substituição da conduta de distribuição), a que acrescem as empreitadas de rede água, num montante

de investimento global de cerca de
4 milhões de euros.
O mesmo responsável reforçou ainda que «são montantes de
investimento que o Município só
consegue realizar com recurso a financiamento, dependendo por isso
da aprovação das candidaturas que,
necessariamente tinham de ser submetidas no âmbito da APIN».
Todos os deputados foram
unânimes na defesa dos investimentos, que consideraram urgentes e inadiáveis e que, certamente,
contribuirão para uma melhoria
da qualidade e eficiência dos serviços prestados em matéria de
saneamento e abastecimento de
água.
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Para PS, PSD e CDS, necessidades de investimento, maior qualidade do serviço e equilíbrio de tarifários justificam posição

Assembleia Municipal unânime na defesa da APIN
A Assembleia Municipal de Vila
Nova de Poiares, reunida em sessão
ordinária, deliberou por unanimidade aprovar uma “Tomada de
Posição de Defesa da Equidade e
Qualidade nos Serviços Públicos de
Água, Saneamento e Resíduos Através da APIN”.
A decisão surgiu por proposta
do Executivo que remeteu à Assembleia um documento aprovado em
reunião da Câmara Municipal, que
foi discutido, merecendo contributos de todas as bancadas, e transformado numa proposta conjunta
assumida como uma tomada de
posição consensual e defendida por
todas as forças partidárias com assento na Assembleia Municipal.
O documento foi trabalhado durante o decorrer da própria Assembleia, resultando num texto final
que foi aprovado por unanimidade e que defende a importância da
defesa de um sistema agregado de
abastecimento de água, saneamento e resíduos, no âmbito da empresa
intermunicipal de ambiente APIN.
Investimentos de 4 milhões já aprovados e tarifários revistos
Assim, para além da necessidade
urgente de investimento na rede
de abastecimento de água e saneamento do concelho, não esquecendo que estão já aprovadas candidaturas de investimentos na rede do
concelho que rondam os 4 milhões

Bancada dos Deputados do CDS/PP e do PSD

Executivo apresentou proposta de tomada de posição em defesa da APIN
de euros (que só foram aprovadas
por terem sido submetidas no âmbito do sistema agregado de municípios APIN), foi ainda tomada em
consideração a necessidade de melhoria de qualidade do serviço e de
uma maior equidade nos tarifários.
No texto aprovado, os deputados deliberaram «solicitar à APIN,
a aplicação de tarifários equilibrados, criando medidas de distinção
dos tarifários e valores de serviços,
corrigindo assimetrias e com maior

equidade entre as famílias e empresas», bem como «solicitar à APIN
que corrija rapidamente todos os
erros de faturação que têm vindo
a ser praticados pela respetiva empresa de faturação e que tem contribuído para a insatisfação generalizada dos consumidores e para
a descredibilização da APIN e dos
Municípios».
A este respeito, foi apresentado
pelo Executivo um quadro comparativo entre o novo tarifário, entre-

Bancada dos Deputados do PS

tanto aprovado em sede da APIN
e as tarifas que seriam praticadas
se estivesse em vigor o tarifário da
Câmara Municipal e, conforme explicou o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «em
média haverá uma diminuição dos
valores de fatura para os poiarenses, podendo em algumas situações
existir um ligeiro aumento, mas
praticamente residual, bem abaixo
dos 10% inicialmente previstos com
o primeiro tarifário».

O quadro comparativo aponta
uma clara vantagem nas tarifas da
APIN para os consumidores domésticos até aos 15m3 (que representam
a grande maioria de consumos no
concelho), bem como para os pequenos consumidores não domésticos, com a inclusão de um novo
escalão que permite não penalizar
o pequeno comércio.
Saída de Penacova terá de cumprir
todas as obrigações legais

Boletim Municipal de Vila Nova de Poiares

A saída do município de Penacova e os movimentos criados noutros
municípios, inclusivamente em Vila
Nova de Poiares também não ficaram de fora da discussão, com a Assembleia a ser unânime em não fazer juízos de valor quanto à decisão
do município de Penacova, «respeitando a sua autonomia e liberdade de decisão», mas mostrando-se
«firme na defesa intransigente dos
direitos e interesses de Poiares e dos
Poiarenses e na exigência ao município de Penacova do cumprimento
de todas as suas obrigações legais
decorrentes do contrato assinado».
Na posição assumida em conjunto por todos os deputados municipais foi mesmo deliberado «solicitar à APIN que, pelos meios que
considere adequados diligencie no
sentido de exigir uma indemnização ao Município de Penacova pela
alteração da sua posição na referida empresa, e consequente perdas
financeiras verificadas até ao momento bem como as futuras, ou seja,
do investimento já efetuado pelos
Municípios para a constituição da
referida empresa e dos problemas
criados para investimentos futuros
já planeados», bem como para que
«diligencie no sentido de exigir
uma indemnização ao Município
de Penacova pela posição assumida
e que poderá levar à desagregação
por outros Municípios, assumindo
também as compensações relativas
aos outros Municípios definidas no
Contrato de Gestão Delegada».
Recomendações e exigências também à APIN
A tomada de posição aprovada
defende ainda que seja lançada
«uma petição pública em defesa
da coesão territorial, nomeadamente que a através da APIN possa
ser garantida uma tarifa próxima
ao dos grandes centros urbanos»,
contemplando ainda algumas exigências em matéria de atendimento aos munícipes, nomeadamente,
exigindo a «melhoria dos serviços
de atendimento dos CTT», a par de
«um reforço da formação junto dos
funcionários dos CTT, permitindo
um melhor atendimento no âmbito da prestação de esclarecimentos
junto da população», bem como a
«implementação de um atendimento presencial nas instalações da Câmara de modo a apoiar também a
população com dúvidas e reclamações referentes a faturas, erros de

faturação, faturas em falta, requerimentos no âmbito das prestações
de serviço até então assumidas pelo
próprio Município e outros assuntos relacionados com a APIN».
O mesmo documento exige
ainda à APIN «prazos e respostas
junto da empresa responsável pela
faturação (…); uma calendarização do envio das faturas em falta,
salvaguardando o impacto cumulativo das mesmas, garantindo um
intervalo mínimo de 20 dias entre
as datas das faturas e, ainda, o alargamento dos prazos de pagamento,
de modo a não interferir e sobrecarregar as situações económicas dos
Munícipes, garantindo um mínimo
de 40 dias».
Os deputados municipais foram ainda unânimes no «repúdio
quanto às acusações infundadas e
ofensas proferidas contra os Eleitos envolvidos na adesão à APIN»,
referindo que apesar do direito de
crítica que assiste a qualquer cidadão, o mesmo «não é ilimitado, não
podendo servir, inclusive quando
sejam visados titulares de cargos
públicos, para justificar ofensas
ao direito à honra do criticado, situação essa que ocorreu em várias
publicações da rede social “Facebook”».
Sentido de responsabilidade dos
deputados municipais
Para o Presidente da Câmara
Municipal, «mais importante do
que argumentar a favor ou contra
é, sobretudo, essencial combater as
tentativas de desinformação que se
tentam fazer junto das populações,
tentando manipular as pessoas e
levando-as a ideias e conclusões
que partem de premissas erradas e
que não correspondem à verdade»,
posição secundada e reforçada por
todos.
O mesmo responsável terminou
sublinhando «o sentido de responsabilidade de todos os deputados,
que se mostraram unidos na defesa dos verdadeiros interesses dos
poiarenses, colocando de parte os
aproveitamentos político-partidários, concentrando-se na defesa da
sustentabilidade do sistema, olhando para todas as dimensões, desde
a melhoria da qualidade do serviço,
a necessidade de investimento, a
equidade e equilíbrio dos tarifários
e, sobretudo, as implicações negativas e extremamente penalizadoras
de uma eventual saída da APIN».

Medida visa reforçar dotações para apoios sociais, económicos
decorrentes dos efeitos da pandemia

Executivo aprova revisão
orçamental com reforço de
1 milhão e 250mil euros

O Executivo Municipal de Vila Nova de Poiares
aprovou em reunião de Câmara uma revisão orçamental para reforço do orçamento de forma a poder reforçar dotações das rubricas necessárias para
prestação de apoios sociais e económicos de forma
a mitigar ao máximo os efeitos decorrentes da pandemia. O documento foi aprovado com os votos favoráveis dos quatro membros do PS e a abstenção
da vereadora do PSD.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João
Miguel Henriques, «com esta revisão será possível
canalizar verbas que estavam afetas a outras rubricas e que não vão ter execução, como é o caso, por
exemplo, da Poiartes e do apoio às Festas de Nossa
Senhora das Necessidades, e que serão integralmente encaminhadas para o reforço das rubricas
de apoios sociais e económicos».
João Miguel Henriques sublinhou a importância
deste reforço face à grande imprevisibilidade que o
futuro e o período pós-pandemia possa trazer a nível
social e sobretudo económico, com o impacto no setor
empresarial.
Meio milhão de euros para medidas de apoio social
e económico
A este nível informou que estão já previstos
mais de 500 mil euros para medidas de apoio social
e económico, não só à população, como também

ao tecido empresarial, contemplando também a
aquisição de equipamento de proteção individual
e material de limpeza e desinfeção COVID-19, custos sociais da redução das tarifas de água e saneamento durante o período de confinamento, mas
também as medidas sociais de apoio aos setores
mais vulneráveis como os mais idosos e ainda as
medidas de apoio ao comércio local na retoma e
reabertura dos seus espaços e consultadoria para
readaptação dos seus negócios.
«Pessoas são a nossa principal preocupação»
«A nossa principal preocupação é a saúde e bem
-estar das pessoas e não poupamos esforços, contando naturalmente com o trabalho excecional
que está a ser desenvolvido por todos os parceiros
da rede social local, desde as Juntas de Freguesia,
a RLIS, CLDS, a Segurança Social, Centro de Saúde
e as várias IPSS’s, procurando responder a todas as
situações de vulnerabilidade que se vão identificando», afirmou.
O mesmo responsável referiu que as pessoas
que ficaram em situação mais vulnerável têm alguma vergonha em expor-se, mas deixou um apelo a
que «todas as situações de necessidade sejam comunicadas aos serviços de ação social do Município, diretamente ou por terceiros, de forma a que
não falte ajuda e apoio a quem dele mais precisa,
especialmente nestes tempos difíceis».
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Atividades no âmbito da parceria
criada entre a associação, a câmara
municipal e juntas de freguesia

Municipio e iCreate
desenvolvem ações de
apoio aos mais idosos

Oficinas de atividades, linha telefónica da amizade, e muitas
outras iniciativas estão a ser promovidas pela associação iCreate
e o Clube dos Velhos Amigos, junto da população mais idosa, ao
abrigo de um protocolo de envelhecimento ativo, designado “Ser
jovem não tem idade”, celebrado com o Município e as juntas de
freguesia.
Com o ‘levantamento’ do Estado de Emergência, foi ainda lançado um novo projeto “Velhos Amigos em Missão”, que prevê a
ida a casa dos seniores, no estrito cumprimento e observância de
todas as condições de proteção e distância social.
Recorde-se que, no âmbito deste protocolo, têm sido várias
as iniciativas desenvolvidas desde que foi decretado o estado de
emergência, devido à pandemia Covid-19, procurando o bem
-estar da população mais idosa através de diferentes meios de
contacto à distância, desde as plataformas tecnológicas (app.
icreatepoiares.pt) e redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Tumblr), à via telefónica (com a criação da linha
da amizade), incluindo ainda a via postal, com o envio a todos
os domicílios do concelho do Boletim do Clube dos Velhos Amigos.
Ao longo dos últimos meses foram desenvolvidas oficinas de
índole diversa, nomeadamente meditação, escrita, costura, literacia das TIC, exercícios corpo e mente, tricot, alimentação saudável, mindfulness, musicoterapia, frases positivas e atividades
para a família.
O grande objetivo é contribuir para minorar os efeitos do isolamento social na saúde mental da população mais idosa, procurando realizar atividades em casa, mas sobretudo procurar ser
um ‘ouvido amigo e de conforto’, fazendo-os sentir que não estão
de facto sozinhos.
Esta é mais uma medida que se junta às que o Município já
tem em curso, e que fundamentalmente procuram dar uma resposta social aos setores da sociedade que mais são afetados com
as medidas de restrição, confinamento e distanciamento, sobretudo os mais idosos.
Para o Presidente da Câmara Municipal, «desde que foram decretadas as primeiras medidas de confinamento que as pessoas
são e continuam a ser nossa principal preocupação, pelo que
tudo faremos para que ninguém ‘fique para trás’ e sem apoio».

Profissionais das IPSS’s e Bombeiros Voluntários do Concelho
são o público-alvo do rastreio

Câmara Municipal de Poiares
adquiriu 500 testes de rastreio
à Covid-19

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares adquiriu cerca de
500 testes para fazer o rastreio à covid-19 junto dos profissionais que
estão ao serviço das Instituições
Particulares de Solidariedade Social
e da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho.
Este rastreio decorre da iniciativa dos Municípios que compõem a
CIM – Região de Coimbra, entre os
quais o de Vila Nova de Poiares, em
concertação técnica com a ARS do
Centro, e que visa aumentar a capacidade instalada para se rastrear
em lares, grupos de risco, agentes
de proteção civil e trabalhadores
autárquicos essenciais.
Segundo João Miguel Henriques,
Presidente da Câmara Municipal,
«a nossa intenção é termos maiores garantias de segurança para

profissionais e utentes das IPSS’s,
nomeadamente os mais idosos e,
consequentemente, que integram o
grupo de maior risco».
O Presidente da Autarquia afirmou ainda que «o número de testes
agora adquirido poderá ser ainda
aumentado, podendo ser alargado
o leque de profissionais a quem se
destinam, caso se justifique».
«Esta é mais uma medida que
vamos implementado no terreno,
a par de outras que já foram sendo
tomadas ao longo do tempo, e que
visam não só combater a propagação do vírus, ao diminuir o risco de
contágio, mas também promover a
segurança de todos os profissionais,
quer os da linha da frente, nomeadamente os profissionais de saúde
ou agentes de proteção civil, ou
os da retaguarda, que contribuem

para que todos os serviços essenciais continuam a ser assegurados,
de que são exemplo os funcionários
da autarquia», referiu João Miguel
Henriques.
De acordo com a CIM-Região de
Coimbra, «em termos técnicos, o
rastreio será efetuado «através da
análise combinada de duas técnicas cujo resultado será analisado
por fluxograma validado cientificamente, podendo ser necessário,
consoante o resultado do rastreio, a
colheita de exsudato nasofaríngeo
através de Zaragatoa para posterior
analise nos laboratórios da Universidade de Coimbra no espaço de 24
horas. Todo o processo está articulado com as Autoridades de Saúde
Locais e os resultados dos testes serão inseridos no SINAVE».
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Momento assinalado por entrega de máscaras para disponibilização aos clientes

Feira e Mercado semanal reabriram ao público
A Feira e Mercado Municipal
semanal de Vila Nova de Poiares
voltaram a abrir portas, após um
período de cerca de dois meses em
que não se realizaram dada a situação em torno da covid-19.
Esta nova realidade resulta da
resolução do Conselho de Ministros
que permitiu a reabertura destas
atividades, ainda que com a necessidade de adoção de uma série de
regras, nomeadamente a obrigatoriedade de se realizarem ações de
sensibilização aos feirantes e comerciantes e a elaboração do Plano
de Contingência.
Para assinalar o momento, o
Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, João Miguel
Henriques esteve nos recintos da
Feira e Mercado, aproveitando para
«ouvir as preocupações destes profissionais que durante estes últimos
tempos se viram privados da sua

fonte de rendimento, e que agora
regressaram aos seus locais de venda, fazendo questão de deixar algumas palavras de incentivo e conforto e, sobretudo, uma mensagem de
esperança e confiança na retoma
económica que certamente se fará
sentir nos próximos tempos».
Paralelamente, a oportunidade
serviu também para entregar alguns equipamentos de proteção individual aos comerciantes e feirantes, nomeadamente máscaras, para
que as possam também disponibilizar aos seus clientes, caso estes não
as possuam e, assim, garantir todas
as condições de segurança no acesso ao espaço e ao exercício das suas
atividades.
Refira-se que entre as medidas
adotadas estão a obrigatoriedade
do uso de máscara no recinto da
feira e do mercado, manter o distanciamento físico de cerca de 2

metros, lavar e desinfetar as mãos
regularmente, permanecer nos recontos o tempo estritamente neces-

sário à aquisição dos bens, cumprir
as indicações da Polícia Municipal e
trabalhadores do Município, e ain-

da a distribuição à entrada de panfletos com um conjunto de orientações da Direção Geral de Saúde.

Técnicos do município visitam os estabelecimentos e distribuem material de proteção

Município apoia o comércio local na reabertura
A Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares visitou todos os pequenos comércios locais aquando
da reabertura ao público, com o intuito de distribuir diverso material
de proteção, assim como apresentar as medidas de apoio aos empresários e comerciantes implementadas pelo Município.
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «é
fundamental este contacto presencial, para que o nosso tecido empresarial, especialmente o pequeno comércio, não se sinta esquecido nem
desapoiado num momento tão
difícil como este em que a maioria
se viu obrigada ao confinamento e
a fechar as portas dos seus estabelecimentos».
Acrescentou que «o acompanhamento de proximidade é fundamental para reerguer a nossa economia local, e é isso que estamos a

fazer, num contacto direto, porta-a
-porta, auscultando as necessidades
de cada um e divulgando as medidas que temos vindo a criar para os

apoiar».
O objetivo é não só apresentar
a recém-criada medida “Apoiar
o Comércio Local”, que prevê um

apoio personalizado a cada empresa, com consultadoria de imagem
e de apoio à adaptação do negócio
com presença e venda online, mas

também outras medidas nacionais
e hipóteses de candidaturas e financiamentos disponíveis de apoio
ao comércio que têm sido lançadas
pelo governo.
Além disso houve a preocupação
de fornecer a todos os estabelecimentos material de proteção individual, a fim de poderem estar mais
bem preparados para a reabertura
dos seus negócios e poderem receber os seus clientes com as condições de segurança necessárias.
Recorde-se que o Gabinete de
Apoio ao Empreendedor da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares está, como sempre, disponível
para prestar todos os esclarecimentos e informações necessárias sobre
estes apoios, através dos contactos
presencias, por email: gae@cm-vilanovadepoiares.pt ou telefone, 239
420 850.
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Disponibilizado equipamento informático e acesso à internet

Poiares garantiu o acesso a aulas online a todos os
alunos do Concelho
A Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares e o Agrupamento de Escolas
entregaram equipamento informático e
acesso à internet aos alunos a quem foram detetadas estas necessidades.
Esta iniciativa resulta de uma ação
concertada que envolveu ainda a Associação de Pais, Juntas de Freguesia, e Associação Empresarial de Poiares, e que
contou com a colaboração da sociedade
civil, nomeadamente, empresários e cidadãos anónimos.
Desta forma, e em resultado das
restrições causadas pela Covid-19, será
possível suprir todas as falhas e desigualdades aos estudantes em causa pelas entidades promotoras da iniciativa,
dado que estes ou não dispunham do
equipamento ou as suas famílias não
tinham condições para a sua aquisição,
permitindo-lhes a título de doação ou
empréstimo ter aulas à distância.

Para o Presidente da Câmara Municipal, «era importante garantir a igualdade de oportunidades a todos, face às
novas dinâmicas educativas que atravessamos, proporcionando aos mais
desfavorecidos o acesso equitativo à
educação».
De acordo com João Miguel Henriques, «é fundamental que o processo de
aprendizagem dos alunos, já de si alterado com estas novas realidades de E@D –
Estudo à distância, não fique ainda mais
prejudicado em virtude da carência económica dos agregados familiares».
A concluir, o Presidente da Câmara
Municipal proferiu «uma mensagem de
agradecimento a todas as instituições
envolvidas nesta campanha, assim como
a todos as empresários e cidadãos anónimos que, mais uma vez, manifestaram
um enorme sentido de solidariedade e
humanismo».

Decisão tomada por unanimidade em reunião de Câmara Municipal

Câmara Municipal cancela 31ª edição da POIARTES
O Município de Vila Nova de
Poiares decidiu em Reunião do Executivo que não irá realizar em 2020
a 31ª edição da POIARTES – Mostra
Nacional de Artesanato, Mostra de
Gastronomia, Mostra de Caprinicultura, Mostra Agrícola, Comercial
e Industrial, inicialmente agendada
para os dias 10 a 15 de setembro
Esta posição tomada por unanimidade, surge na sequência da
situação de pandemia que se vive
atualmente e que a Câmara Municipal tem vindo a acompanhar desde
o inicio. Por um lado, a indefinição
relativamente à evolução da situação, nomeadamente em relação aos
riscos para a saúde pública, inviabilizam uma preparação adequada e
atempada deste certame conforme
seria de desejar e, por outro lado,
neste momento difícil, é necessário
concentrar recursos e prioridades
no combate à propagação da doen-

ça e no apoio às situações de maior
vulnerabilidade social criadas pela
mesma. Por esta razão, e mesmo
considerando que a Poiartes é um
evento de grande importância para
o concelho, a Autarquia entendeu
que esta seria a medida mais responsável a adotar.
Segundo João Miguel Henriques,
Presidente da Câmara Municipal,

«esta é uma decisão difícil que preferíamos não ter que tomar mas
que julgamos que todos os Poiarenses deverão entender. A nossa prioridade neste momento será para o
apoio às famílias e as instituições
mais afetadas bem como ao setor
empresarial local.»
De acordo com o Autarca, «o
nosso foco neste momento incide

no combate à pandemia e, sobretudo, em assegurar uma resposta
às adequada às diferentes situações
com que os nossos concidadãos se
deparam atualmente, e ao impacto
do coronavírus tanto ao nível de
apoio social, como a nível do apoio
às empresas».
Nesse sentido, João Miguel Henriques afirmou que «a verba que

iríamos despender para a realização da POIARTES será inteiramente
canalizada para as ações de salvaguarda da vida, saúde, segurança
e proteção dos Poiarenses, e ainda
auxiliar na medida do possível a
economia local, minimizando ao
máximo possível os efeitos da pandemia».
Refira-se também que, para
além do cancelamento deste certame, o Município está a analisar a
viabilidade da realização de todos
os outros eventos que estão programados para 2020, dada a necessidade de se garantirem as medidas de
saúde pública e de segurança para
as pessoas, dando como exemplo
as Festas de Nossa Senhora das Necessidades, que poderão não ter
também condições para ser realizar
este ano, pelo menos nos mesmo
moldes a que estamos habituados.
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Candidaturas em fase de análise

Município criou Fundo de
Emergência dirigido a famílias,
empresas e associações locais

Medida de apoio ao comércio
local permite aumentar espaço
disponível para receber clientes

Município isenta taxas
de esplanadas e flexibiliza
licenciamentos

O Município de Vila Nova de Poiares aprovou em reunião
do Executivo e da Assebleia Municipal, uma proposta de isenção das taxas de ocupação de espaço público para instalação
de esplanadas.
A medida visa apoiar o comércio local, como forma de compensar as medidas restritivas de ocupação de apenas 50% dos
seus estabelecimentos e que, desta forma, podem disponibilizar mais espaço para receber os seus clientes.

O Município de Vila Nova de
Poiares disponibilizou em junho,
um Fundo Municipal de Emergência de 300 mil euros para apoiar
as famílias, empresas e associações
locais afetadas pela pandemia COVID-19, com base nas normas do
“Plano de Medidas Excecionais e
Transitórias para o Relançamento
Económico, Social e Associativo do
Concelho” também criado para o
efeito.
Considerando que a reabertura
dos estabelecimentos de comércio,
de serviços e de restauração e bebidas veio demonstrar que as atividades estão a ser exercidas com
grande dificuldade de retoma da
normalidade pelos agentes económicos, o Município entende ser
«imperioso introduzir novas medidas de apoio que visem mitigar as
dificuldades sentidas».
Para o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques,
a «retoma da confiança dos consumidores será um processo gradual
e que estenderá no tempo, muito
provavelmente, ao longo de vários
meses, e as pessoas, de uma forma

geral, ainda não demonstram confiança suficiente para se dirigirem
fisicamente aos espaços comerciais,
de serviços e de restauração e bebidas que já se encontram abertos
ao público, o que tem dificultado a
retoma destes setores de atividade».
Assegurando que é necessário
intervir para garantir a sustentabilidade económica e social do concelho, o mesmo responsável explicou
que este Plano e Fundo Municipal
de Emergência, visa, sobretudo «incentivar a manutenção de postos
de trabalho das microempresas,
em particular os restaurantes (e
similares) e os estabelecimentos
comerciais, para além de, consequentemente, procurar minimizar
a quebra de rendimento disponível
das famílias e também proteger a
atividade associativa cultural, desportiva e social, que contribui para
uma dinâmica local quotidiana seja
na preservação do património ou
na formação e criação artística».
«É preciso garantir que as famílias possam ter uma situação económica que lhes permita, assim
que possível, manter decisões de

poupança, consumo e investimento
que contrariem a recessão económica com impacto imprevisível e
que pode resultar num choque em
cadeia que afeta toda a atividade
económica e, consequentemente,
os seus trabalhadores», continuou.
João Miguel Henriques adiantou ainda que este Fundo Municipal de Emergência vem configurar
«um complemento às medidas já
implementadas, não só pelo governo, como pelo próprio município»,
e que este plano «será objeto de
permanente avaliação, de modo a
assegurar a sua adequação à situação local, quer através do desenvolvimento das atuais medidas, quer
ainda através da introdução de novas medidas».
Refira-se que o Plano de Medidas
Excecionais para o Relançamento
Económico, Social e Associativo disponibilizou 300 mil euros, em três
vertentes de 100 mil euros cada,
destinadas a famílias, empresas e
a associações, cujas candidaturas
recebidas se encontram neste momento em fase de análise pelas comissões técnicas.

Esplanadas poderão ocupar espaços de estacionamento
Para o efeito serão também permitidas, a título excecional,
algumas ocupações de lugares de estacionamento, em especial
na zona central da vila, para a instalação destas esplanadas, de
forma a poder aumentar os espaços disponíveis para colocação de mesas e cadeiras respeitando os devidos distanciamentos obrigatórios.
Apesar da aprovação da isenção de taxas, o licenciamento
das esplanadas continua a ser obrigatório, a fim de se poder
garantir que são cumpridas todas as normas de segurança dos
utilizadores destes espaços.
Apoio à recuperação económica é prioridade
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques, «esta é uma medida fundamental para o apoio à recuperação económica destes espaços comerciais que ao longo
dos últimos meses têm tido uma quebra de rendimento substancial e que vem acrescer ao conjunto de medidas que temos
vindo a implementar de apoio à recuperação do tecido empresarial do concelho».
Recorde-se que desde o início do desconfinamento e da
reabertura dos espaços comerciais que o Município tem distribuído equipamento de proteção individual ao comércio local
para que pudessem reabrir os seus espaços com todas as condições de segurança, bem como lançou um programa de apoio
para ajudar as pequenas empresas do comércio local a renovar
a sua imagem de marca e fomentar a presença dos seus negócios na internet, a fim de se poderem adaptar às novas realidades de e-commerce e venda de produtos com recurso às novas
tecnologias.
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Unidade industrial assume-se como pilar de desenvolvimento económico e social do Concelho

Presidente da Câmara de Poiares agradece contributo da
Ansell Portugal
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, visitou esta semana
a Ansell Portugal, unidade instalada na zona industrial do Concelho,
acompanhado pelo General Manager, Hélder Fonseca e pelo Comandante da Proteção Civil Municipal,
Luís Sousa.
Esta deslocação teve como principal propósito, nas palavras de
João Miguel Henriques, fazer um
«reconhecido agradecimento público à Ansell, que numa altura de
maior dificuldade para todos, assumiu desde a primeira hora uma
enorme responsabilidade social,
contribuindo com a disponibilização de diverso material de proteção
individual, como máscaras, luvas e
fatos, permitindo a sua distribuição junto de quem mais precisava,

em particular instituições do nosso
Concelho».
Paralelamente, esta foi também
uma oportunidade para tomar contacto com os enormes investimen-

tos que estão a ser realizados na
unidade industrial, que passa pela
construção de uma nova linha de
produção, obra que está em curso e
que permitirá responder às necessi-

dades do mercado.
Estes investimentos já permitiram que só neste ano já tenham
sido recrutados cerca de 50 novos
colaboradores, perspetivando-se

que até ao fim de 2020 sejam admitidos mais cinquenta, o que permitirá ultrapassar a barreira dos 400
funcionários.
Para o Presidente da Câmara Municipal, «é um enorme orgulho e satisfação assistir a este crescimento
sustentado da Ansell que, mesmo
num momento de crise, continua
em franca expansão, assumindo-se
como um dos grandes pilares do
desenvolvimento económico e social o Concelho».
Implantada desde 1989 no parque industrial de Vila Nova de Poiares, inicialmente como Franco Manufactura de Luvas, posteriormente
Marigold Industrial e agora Ansell
Portugal, esta importante entidade
empresarial foi distinguida em 2017
pelo Município com a Medalha de
Mérito Municipal – Grau Ouro.

Iniciativa integrada no movimento WeSew (nós costuramos)

Entrega de material a voluntários para produção de máscaras
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares entregou dos kit’s com moldes e materiais às mais de duas
dezenas de munícipes que se voluntariaram para costurar e confecionar material de proteção individual,
como máscaras e cogulas, a partir de casa, no âmbito
do projeto WeSew
Recorde-se que o desafio foi lançado pelo Município aos munícipes, que tivessem máquinas de costura
em casa, para que voluntariassem e se associassem a
este movimento que pretende contribuir no esforço
de produção de materiais de proteção individual, de
forma a poder fornecer as entidades e instituições locais, em particular as IPSS’s
Para João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, «este contributo das poiarenses que se
voluntariaram para produzir as máscaras e cogulas,
merece o nosso profundo agradecimento e público
reconhecimento, pois são um exemplo de cidadania».
De acordo com o autarca, «a iniciativa permitiu aumentar a resposta do Município na disponibilização
de material de proteção individual, aos profissionais
de primeira linha, nomeadamente funcionários das
IPSS’s, dos serviços de saúde e agentes de proteção civil».
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Iniciativa pretende recolher e preservar as tradições musicais e culturais
para memória futura

Poiares grava o seu património
cultural à janela

O Município de Vila Nova de
Poiares implementou recentemente o projeto “A Música Portuguesa
a Gostar Dela Própria” (MPADGP),
projeto que contou com direção artística de Tiago Pereira, e que visou
a recolha da tradição musical feita
por todos os recantos do nosso país,
como divulgado oportunamente.
Este projeto, que se apresenta
como um modelo social, baseado
na escuta e na partilha, acreditando
que a memória coletiva pode ter um
importante papel na coesão social,
deveria ter início durante o mês de
março no nosso Concelho, mas a
situação pandémica obrigou a uma
nova abordagem, e daí nasceu um
novo projeto paralelo: “A música
portuguesa à Janela, a gostar dela
própria”.
Como refere João Miguel Henriques, Presidente da Câmara Municipal, «esta foi a forma encontrada
para proceder às gravações do património musical e cultural de Vila
Nova de Poiares, na continuação do
projeto em curso, mas respeitando
as regras de segurança e proteção
de todos, dando, em simultâneo,

alento à nossa comunidade sénior, fazendo-lhes companhia e
integrando-os como participantes
ativos da sociedade, mesmo nas
circunstâncias difíceis em que vivemos».
Nesse sentido, a recolha e salvaguarda desse património identitário das gentes de Vila Nova de
Poiares tem vindo a decorrer, permitindo o registo não só musical

mas também de contos e poesia,
interpretados pelos próprios seniores, permitindo a preservação de
toda essa riqueza cultural e imaterial do Concelho.
Refira-se que as gravações poderão ser vistas nas plataformas online da Música Portuguesa a Gostar
Dela Própria e do próprio Município, que as disponibilizarão à medida que forem sendo recolhidas.

Sessão decorreu no salão nobre
dos paços do concelho com
participação da imprensa
via digital

Apoio ao comércio
local apresentado em
conferência online

A medida de apoio ao comércio local foi apresentada
em conferência de imprensa online, e serviu para divulgar
a iniciativa designada por “Comércio Local – como vender
online”, num serviço de disponibilização de consultoria
digital para ajudar as empresas a enfrentar as consequências da covid-19.
A iniciativa passa por disponibilizar às empresas serviços de consultoria para trabalhar imagem, vídeo, campanhas e anúncios nas redes sociais, resposta a clientes,
entrega de produtos, entre outros temas, em sessões presenciais de cerca de duas horas e 30 minutos.
O serviço foi contratado pelo município destinado a
um conjunto de 30 comerciantes, apoiando no desconfinamento progressivo sem descurar medidas de proteção,
numa lógica de aproveitar a Internet e os serviços em linha
para ajudar a apresentar os produtos e o que as empresas
fazem, não só ao concelho como também à região.
Vídeo Promocional
Para além desta ação, o município lançou ainda um vídeo promocional que pretende sensibilizar a população
para comprar no comércio local.
Presente na conferência de imprensa, o presidente da
Câmara Municipal, João Miguel Henriques, sublinhou
que muitos destes estabelecimentos estiveram encerrados mais de um mês sem qualquer rendimento e, para
além disso, este ano, também os grandes eventos, como a
POIARTES, foram cancelados, pelo que é necessário encontrar mecanismos e formas de apoio ao tecido económico e
empresarial para que possa regressar à atividade e recuperar o tempo que esteve encerrado.
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Celebração cultural à varanda dos Paços do Concelho foi o momento alto das comemorações

Valores de Abril evocados com programa online

Apesar da situação de confinamento fruto do estado de emergência, a Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares não quis deixar de
celebrar e assinalar os valores de
Abril, tendo preparado um programa para comemorar os 46 anos do
Dia da Liberdade com a dignidade
que a data exige.
Assim, o Município preparou
uma transmissão a partir do Salão
Nobre dos Paços do Concelho para
as suas plataformas digitais em dois
momentos distintos, iniciando de
manhã com uma cerimónia restrita
aos Presidentes da Câmara e Assembleia Municipal, e representantes
das três forças políticas com assento neste órgão, que dirigiram uma
mensagem a todos quantos acompanharam a emissão online.
Face à impossibilidade de promover um espetáculo de ‘portas

abertas’ ao público que permitisse
evocar a efeméride, a Câmara Municipal, em colaboração com a Companhia de Teatro Experimental de
Poiares (CTEP), preparou um momento cultural singelo, mas pleno
de simbolismo, abrindo as portas
dos Paços do Concelho ao mundo,
pelas plataformas digitais, associando-se assim ao movimento que
um pouco por todo o país trouxe os
portugueses às janelas e varandas
para relembrar Abril.
Pelas 15h00 em ponto, os atores
Vítor Freitas e Luís Lino da CTEP assomaram à varanda do Salão Nobre
onde, empunhando cada um o símbolo da Revolução de Abril, o cravo,
leram o poema Abril de Abril, de
Manuel Alegre, após o qual surgiu
também o técnico do Município
da área da Cultura, Gabriel Matos,
para que juntos interpretassem um

dos maiores hinos da Revolução de
Abril, o tema de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena.

João Miguel Henriques: «Mais do
que nunca, temos de pôr em prática
os valores de Abril»
No que concerne à cerimónia
propriamente dita, o primeiro a
usar da palavra foi o Presidente da
Câmara Municipal, João Miguel
Henriques, que afirmou «que come-

morar o 25 de Abril, independentemente da forma como o fazemos,
será sempre um ato de grande respeito por todos quantos se empenharam com a sua própria vida,
para que hoje, possamos viver em
democracia, em liberdade e com
maior justiça social e igualdade de
oportunidades.»
João Miguel Henriques destacou
«o papel e importância do Serviço
Nacional de Saúde, outra das grandes conquistas de Abril, ‘o mais belo
poema de António Arnaut’», como
o próprio o tinha classificado, e que
nos dias de hoje se afigura como
«um autêntico ‘quartel-general’
das nossas tropas - médicos, enfermeiros, bombeiros, como também
as forças de seguranças, proteção
civil e tantos e tantos outros que estão na linha da frente desta guerra
contra este inimigo invisível e que

atinge a todos por igual – mulheres
e homens que nos enchem a todos
de um enorme orgulho».
A fechar o seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal, aludiu
ao futuro e à necessidade de termos
que «voltar a trabalhar, a produzir,
criar emprego e riqueza, mas, simultaneamente, de não descurar
as medidas de segurança para nos
protegermos, a nós e aos outros,
nesta guerra inesperada para a qual
nenhum de nós estava preparado»,
reiterando que «agora, mais do que
nunca, temos que ser solidários e
pôr em prática os verdadeiros valores de Abril».
«Em conjunto vamos saber ultrapassar todas as dificuldades e
encontrar o caminho mais rápido
para a recuperação da normalidade
das nossas vidas» concluiu João Miguel Henriques.
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José Guilherme Feteira: «Pilares de
Abril saíram reforçados»
O segundo a usar da palavra foi
José Guilherme Feteira, deputado
do Partido Socialista na Assembleia
Municipal, que reforçou a ideia de
que que «mesmo em tempo de confinamento e isolamento social, este
é um abril de esperança», sentimento alicerçado na convicção de que
«a comunidade está mais unida,
solidária, e atenta às necessidades
daqueles que nos rodeiam».
O deputado socialista referiu
também que cabe às «diferentes
instituições e cada um de nós - participando civicamente na vida da
comunidade – a função de garantir
que se cumprem os valores tão caros a abril de promoção da dignidade e justiça social».
Aludindo à capacidade de resposta de diferentes setores como
o Serviço Nacional de Saúde, o sistema educativo, a segurança social
e a sustentabilidade ambiental,
referiu acreditar que «a situação
de pandemia levará a que sejam
reforçados os pilares de Abril», terminando com uma mensagem de
solidariedade, agradecimento e reconhecimento a todos os poiarenses que continuam a empenhar-se
todos os dias nas suas profissões.

Marta Neves: «Hora de trabalharmos juntos na proteção da nossa
terra e das nossas gentes»
A deputada do PSD na Assembleia Municipal, Marta Neves, enalteceu o trabalho que tem vindo

a ser desenvolvido pelo Governo,
alertando, no entanto, para os «efeitos económicos e sociais», para os
quais «não me parece que os apoios
sejam de correspondente eficácia e
celeridade».
Reforçado a premissa de que
«cabe a todos e a cada um de nós,
responsáveis políticos locais, diagnosticar, as carências no nosso Município, colmatar falhas e, assim,
minimizar o impacto desta pandemia na vida de todos os Poiarenses»,
a deputada social-democrata considerou que «é primordial assegurar
a capacidade de intervenção do
sistema político para dar respostas
aos problemas e dificuldades, na
antecipação de desafios, na proximidade aos poiarenses».
Marta Neves concluiu referindo
que «é hora de trabalharmos juntos na proteção da nossa terra e das
nossas gentes. Focados, primeiramente na manutenção da saúde de
todos, mas também no bem-estar
social e económico do nosso concelho, na preservação do tecido empresarial, no apoio ao comércio, às
famílias, às associações e às IPSS».

Luís Filipe Santos: «Liberdade implica responsabilidade»
O deputado do CDS/PP na Assembleia Municipal, Luís Filipe
Santos, que afirmou «a liberdade
passou a ter um novo significado»,
acreditando que «as nossas comunidades se vão unir mais, pois
percebemos que somos interdependentes, que precisamos uns dos
outros, quer sejam família, amigos,
colegas de trabalho ou simples conhecidos. Somos verdadeiramente
parte de uma engrenagem».
Luís Filipe Santos deixou também uma «palavra de louvor, agradecimento e homenagem, às IPSS,
empresários, profissionais e voluntários da área saúde, forças de
segurança e a todos aqueles que
permitem que quem está em confinamento não lhe falte nada, o pa-

deiro, os restaurantes, os distribuidores, o carteiro, os funcionários
dos supermercados assim como
tantos e tantos outros que arriscam
as suas vidas para nosso conforto,
alicerçada num sentimento de esperança».
O deputado do CDS/PP referiu
ainda que «hoje, mais do que nunca, entendemos que a liberdade implica responsabilidade». Afirmando
que todos são necessários, Luís Filipe Santos terminou apelando aos
«valores da generosidade, compaixão, o interesse genuíno e a preocupação no bem-estar dos outros».

Correr contra a
violência

Com uma vertente solidária e sob o lema “eu corro contra a violência doméstica” João Félix percorreu a Estrada
Nacional 2, passando por Vila Nova de Poiares, onde assinalou a sua passagem com uma foto junto do ‘Ponto mais
ocidental da EN2’ em Louredo, que já é “paragem obrigatória” de todos quantos percorrem a EN-2.

Nuno Lima Fernandes: Sejamos
todos um ‘bom exemplo’
O encerramento da mensagem
de Abril coube ao Presidente da
Assembleia Municipal de Vila Nova
de Poiares, Nuno Lima Fernandes,
que destacou o facto de «sermos
um povo solidário», apelando a que
«todos, juntamente com as associações e Autarquia, recorramos às
nossas valências para melhorarmos
o futuro».
Afirmando que «o exemplo, é
também um comportamento que
contagia», apelou a que «sejamos
todos um “bom exemplo”», Nuno
Lima Fernandes, reafirmou a importância de, nesta «Revolução dos
Cravos, sermos «fraternos, e transmitirmos às gerações mais novas os
valores conquistados, especialmente nesta altura, em que muita gente
se diz ‘privada de liberdade’».
O Presidente da Assembleia Municipal concluiu, relembrando «a
crescente dinâmica cultural, desportiva e social, que o nosso Concelho vinha a desenvolver através
de eventos frequentes em diversas
áreas». Apesar de neste momento
estar em ‘pausa’, fruto da realidade com que nos deparamos, Nuno
Lima Fernandes lançou o repto para
que «saibamos todos juntos contribuir para a vitalidade e afirmação
de Vila Nova de Poiares».

Drive in em
Vila Nova de Poiares

15 de AGOSTO :
Coro da Filarmónica Fraternidade Poiarense
29 de AGOSTO
“Do Folk ao Rock”
[pela Academia de Música Gabriel Matos]
Lotação máxima: 26 viaturas | marcação prévia necessária no Centro Cultural de Poiares
239 423 433 | centro.cultural@cm-vilanovadepoiares
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breves

O km 242 da EN-2 é o ponto mais ocidental desta estrada e situa-se no
concelho de Vila Nova de Poiares, mais propriamente em Louredo. Para assinalar esta singularidade o Município erigiu um simbólico marco no local, permitindo que os viajantes possam parar e registar o momento de passagem.

As comemorações do Dia Mundial da Criança foram assinaladas com a
atuação da CTEP - Companhia de Teatro Experimental de Poiares e técnicos
do município, apresentando a peça “O Rei vai Nú”, que posteriormente foi
também transmitida via facebook, na página da Presidência. O Presidente da
Câmara Municipal fez questão de estar presente nos centros escolares, onde
ofereceu um ‘brinde’ aos petizes.

Iniciativa integrada no projeto europeu Bom Dia Cerâmica 2020

Município de Poiares estreou
documentário dedicado
ao Barro Preto
O Município de Vila Nova de
Poiares estreou o documentário em
vídeo “Barro Preto, Cultura e Tradição”, na sua página oficial de facebook.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, João Miguel Henriques,
«esta iniciativa pretende ser um tributo a todos aqueles que ao longo
do tempo têm contribuído para
a preservação deste património
cultural do nosso Concelho, em
particular o seu artesanato, cuja
diversidade e riqueza granjearam
prestígio e notoriedade por todo o
país».
De acordo com João Miguel Henriques, «a defesa do património
cultural e preservação das traições
são elementos-chave na construção
de uma identidade coletiva e no
reforço do sentimento de pertença a uma comunidade e um povo»,
fatores que acabam por «fortalecer
as raízes culturais e a coesão social,
determinantes para que as comunidades permaneçam unidas e consigam ultrapassar os momentos difíceis da sua história», afirmou.
“Barro Preto, Cultura e Tradição”
é também a forma encontrada pela
Autarquia para participar na iniciativa europeia “Bom Dia Cerâmica
2020”.

Este evento organizado pela rede
europeia de cidades e vilas de cerâmica, entre as quais as Vila Nova de
Poiares, teve que ser reformulado
em virtude da realidade atual, pelo
que a celebração desta arte e profissão será feita através das platafor-

mas digitais
Com a duração de 16 minutos o
documentário pretende evidenciar
e reconhecer a importância desta
arte tradicional presente nestes territórios desde há séculos.

Iniciativa pretende levar a literatura aos mais jovens sem sair de casa

Autarquia promove Ciclo de Contos Online

A CTEP - Companhia de Teatro Experimental de Poiares está novamente
a preparar o próximo ano letivo, com a abertura de inscrições para os três
escalões, nas classes Infantil, Adolescentes e Adultos, retomando a atividade
cultural a que nos habituou.
O início das aulas está marcado para setembro. Para mais informações,
deve contactar a CTEP através do e-mail: companhia.teatro.poiares@gmail.
com ou através do telef.: 913 296 486 / 913 017 779

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares decidiu assinalar
o Dia Mundial do Livro com o início de um ciclo de contos que tem
vindo a ser regularmente publicado
nas plataformas digitais do Município, forma encontrada para fazer
face às circunstâncias de confinamento.
Esta iniciativa destinada aos
mais novos, mas para todas as ida-

des, «pretende cumprir o objetivo
primeiro de levar os livros às pessoas, numa lógica de maior aproximação às populações, promovendo
e incentivando o gosto pela leitura,
ao mesmo tempo que estimula o
sentimento de pertença e de comunidade, fazendo companhia aos
mais pequenos e às suas famílias»,
referiu o Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Henriques.

Para o mesmo responsável, «a
leitura desempenha um importante
papel no enriquecimento pessoal e
cultural, em particular na capacidade de adquirir sentido crítico sobre
a forma como olhamos e interpretamos a realidade que nos envolve,
e, consequentemente, fundamental
para o exercício de uma cidadania
cada vez mais ativa, concluiu João
Miguel Henriques.
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Investimento privado complementa oferta desportiva com modalidade
em expansão

Estádio Municipal Rui Manuel
Lima vai ter campo de Padel

A sociedade RL10 Turismo e
Eventos, Lda, do internacional português Rony Lopes, representado
pelo seu pai Marcos Lopes, assinou
um contrato de comodato com o
Município de Vila Nova de Poiares
para a implementação no Estádio
Municipal Rui Manuel Lima de um
equipamento desportivo para a
prática de Padel.
O contrato celebrado prevê a cedência, a título gratuito e por um
prazo de 20 anos, uma área existente no Estádio Municipal Rui Manuel
Lima de Vila Nova de Poiares, que
atualmente se encontra livre e sem
qualquer utilização, para que ali o
investidor possa construir uma infraestrutura com 4 quadras (campos) de Padel oficiais.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, «esta é uma aposta que
é benéfica para todas as partes, na
medida em que permite ao Município a requalificação e beneficiação
de um espaço do Estádio Municipal
que não estava ainda acabado e que
implicaria um avultado investimento que a Câmara Municipal, de per
si, não conseguiria executar senão
a longo prazo; e, por outro lado,
permite ao promotor, com fortes
ligações a Poiares desenvolver a
sua atividade e realizar aqui o seu

investimento, no âmbito desportivo, e que, em bom rigor, também
contribui para o desenvolvimento e
promoção do concelho».
Além disso, continuou, «significa a possibilidade de disponibilizar à população um espaço para a
prática de uma nova modalidade,
que pode até ser complementar ao
futebol que já tem lugar naquele
estádio, ao mesmo tempo que se
promove a prática desportiva e atividade física».
Este espaço contará com 4 quadras (campos) de Padel oficiais; 1
vestiário (Balneário) com duche e
armários; 1 zona de preparação física para as aulas de Padel (caixa de
areia); 1 pequena loja com material
alusivo exclusivamente ao Padel; 1
espaço de convívio para praticantes
e acompanhantes e ainda 1 zona de
lazer que poderá incluir uma zona
de leitura com wi-fi e uma zona com
baloiços. Prevê-se que esta estrutura possa acolher a organização de
torneios e campeonatos nacionais
e eventualmente internacionais
de Padel, contribuindo assim para
uma maior visibilidade e promoção
turística do Concelho e do seu desenvolvimento económico.
Refira-se que o Padel é um desporto que em Portugal tem tido um

crescimento muito significativo nos
últimos anos, existindo atualmente
cerca de 80.000 praticantes, 7000
jogadores e perto de 400 campos
espalhados por todo o país.
Esta é uma aposta do Município
de Vila Nova de Poiares, em parceria
com a sociedade RL 10, que já dinamiza também a vertente de futebol
de formação em articulação com a
Associação Desportiva de Poiares,
e que desta forma contribui para
que o concelho possa continuar a
ter esse reconhecimento nacional
na área do Desporto, acolhendo e
promovendo no seu território uma
grande quantidade de eventos de
enorme relevância nacional e internacional.
Recorde-se ainda que Vila Nova
de Poiares foi distinguido pelo terceiro ano consecutivo, como “Município Amigo do Desporto, no âmbito no XX Congresso Nacional de
Gestão do Desporto, um galardão
que visa distinguir anualmente os
municípios que desenvolvem uma
política de apoio ao desporto de
excelência e que 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.

Espaço com limitação máxima
de 150 pessoas em simultâneo

Piscinas da Fraga
abertas ao público

Mesmo apesar das restrições o Complexo das Piscinas
da Fraga abriu as suas portas, marcando oficialmente o
arranque da época balnear naquele espaço ímpar de Vila
Nova de Poiares, ainda que com diversas alterações ao
modo de funcionamento em virtude da situação atual de
pandemia que vivemos.
Assim, e desde logo, a principal mudança prende-se
com o número de utentes que será limitado a 150 pessoas,
assim como o horário de funcionamento, que passará a ser
entre as 14h00 e as 19h00, encerrando à segunda-feira.
Entre as normas a adotar pelos utentes estará ainda a
necessidade de verificação da temperatura à entrada, a
obrigatoriedade do uso de máscara e calçado adequado
durante as deslocações dentro do Complexo, a par do
cumprimento das recomendações da Direção Geral de
Saúde.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, João Miguel Henriques, «esta foi a forma encontrada para nesta época balnear podermos colocar ao
serviço da população as Piscinas da Fraga, que todos os
anos recebe milhares de visitantes para desfrutarem das
fantásticas condições que o espaço proporciona, garantindo toas as condições de segurança aos seus utilizadores».
O Complexo dispões ainda de serviço de bar, assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares e que funciona no mesmo
horário do espaço, assumindo-se também como mais um
apoio financeiro para esta instituição.
Localizadas em São Miguel de Poiares, junto à Estrada
da Beira (EN17), as Piscinas da Fraga dispõem de seis piscinas naturais, espaços de recreio, muitas zonas de sombra,
de descanso e de merendas, a que se juntam os excelentes
acessos, condições que, reunidas, permitirão afirmar-se
uma vez mais como um dos mais importantes pólos de
atração turística da região centro de Portugal.
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Livro comemorativo da
Conferência de Treino de
Guarda-Redes

O Município de Vila Nova de Poiares editou um livro comemorativo das 5 edições realizadas da Conferência de Treino de
Guarda-Redes, e que foi apresentado em videoconferência., em
direto a partir da página de facebook do município, em https://
facebook.com/presidencia.vilanovadepoiares
Este livro surge na sequência da realização de 4 edições da
Conferência de Treino de Guarda Redes realizadas em Vila Nova
de Poiares, desde o ano de 2016. O objetivo foi comemorar a 5ª
edição com este livro, marcando assim os 5 anos de realização
do evento.

Evento contou com acreditação pelo IPDJ com 2,4 créditos para
renovações da Cédula de Treinadores

V Conferência de Treino de
Guarda-Redes em modo Webinar
ultrapassou os mil participantes
A V edição da
Conferência de Treino de Guarda-Redes
em modo online, via
webinar, foi um autêntico sucesso contando com mais de
mil participantes e
um alcance no facebook de mais de 60
mil pessoas.
O evento decorreu durante 3 dias
e, ao contrário das
edições anteriores,
realizou-se num formato online, fruto
dos condicionamentos impostos pela situação de pandemia
que estamos a viver,
contribuindo
no
entanto para a afirmação do seu caráter inovador, continuando a garantir as
características que
têm dado ao evento o reconhecimento público de
excelência, a presença de diversas
caras bem conhecidas do ‘mundo
da bola’, e alguns nomes do futebol
internacional.
A conferência contou com diversos painéis, moderados por nomes
conceituados nesta matéria, Tiago
Castro (GD Chaves); Pedro Ferrer
(Shijiazhuang Ever Bright Football
Club); Luis Miguel Ferreira (Al Ain
FC); José Moreira; Vitor Pereira (FC
Girondins de Bordeaux); Tomás
Mota (preparador físico) e Pedro
Almeida (psicólogo desportivo);
Ricardo Rebelo Gonçalves (ex-treinador de Guarda-redes dos escalões
de formação da Associação Acadé-

mica de Coimbra – OAF); Márcio
Ramos (Sporting de Braga); Daniel
Barreira (FC Barcelona); Ricardo
Pereira (Independiente Del Valle);
António Ferreira (Shaktar) e Inês
Pereira (SCP feminino).
O encontro arrancou com os
Workshops “O guarda-redes na 1ª
fase de construção” e “Distribuição
e qualidade do lançamento”, mas
ao longo dos 3 dias muitos foram
os aspetos em estudo, desde temas
como “Transição de atleta para treinador”; “Otimização do rendimento para além do treino específico”;
“Uma visão sobre o jogo aéreo”;
“Treinar fora da baliza: o quê, como
e quando?”; “O planeamento e periodização do treino específico nos

escalões de formação”; “Modelo de
treino/jogo do guarda-redes e articulação com o treinador” e também
“O scouting da base até ao topo”.
Para o Município, esta é uma
importante ação de aposta e promoção da prática do desporto e do
futebol, mas de uma forma educativa e pedagógica, com enfoque na
vertente de formação e também no
futebol feminino, permitindo uma
aprendizagem e um contacto mais
próximo com profissionais de alta
competição, permitindo, colocar
Poiares como referência também
na área do desporto, uma vez que
este é o quinto ano consecutivo em
que se realiza um evento desta relevância.
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Concelho assume-se como espaço de excelência para
desportos de natureza e aventura

Vila Nova de Poiares cria Zona de
Escalada com 41 vias

A Câmara Municipal de Vila
Nova de Poiares inaugurou a nova
Zona de Escalada situada junto ao
Complexo das Piscinas da Fraga, cerimónia que contou com a presença
do Presidente do Município, João
Miguel Henriques, do Vice-Presidente com o pelouro do Desporto,
Artur Santos, do Presidente da Federação Promotora de Montanhismo e Escalada, Carlos Gomes, do
Presidente da Junta de Freguesia de
São Miguel de Poiares, João Carlos
Feteira.
Trata-se, como referiu João Miguel Henriques, «de proporcionar
mais uma resposta àquilo que é o
crescente aumento na procura por
desportos de aventura e natureza,
a exemplo dos mais recentes como
a pista de parapente, circuitos pedestres, pista de btt, entre outras,
que vão assumindo cada vez maior
relevo no Concelho, e em que temos
procurado potenciar aquilo que são
as capacidades do Concelho nestas
áreas».
De acordo com o Presidente da
Câmara, «Vila Nova de Poiares assume-se cada vez mais como espaço de referência para as mais diferentes atividades outdoor, que nos
apaixonam a todos e nos permitem
o contacto com a natureza, que todos os dias se regenera e se torna

um local mais aprazível para quem
nos visita».
Já Carlos Gomes, presidente da
FPME, aproveitou para deixar «o
elogio ao Município pela dedicação e paixão que demonstraram na
concretização deste projeto», afirmando ainda que «foi com grande
satisfação que a FPME se envolveu
neste projeto».
41 vias em quatro setores
para toda a família
Os afloramentos rochosos de
quartzito, têm uma orientação de
leste o que possibilita a prática da
escalada em quase todo o ano. Nos
dias soalheiros de inverno a prática
pode realizar-se nos períodos da
manhã e, nos meses mais quentes
do verão, nos períodos da tarde.
No total são 41 vias distribuídas
ao longo de quatro setores. No “Miradouro”, podemos contemplar a
vista não só perante o vale da Fraga mas também, para Vila Nova de
Poiares, sendo aqui que se encontram se cinco vias com dificuldades
do IV+ ao 6c. Altura das vias: 8 a 10
metros.
Segundo a lenda, numa pequena
gruta de um dos penedos do monte
da Fraga, viveu um mouro com a sua
família, daqui derivando o nome
do “Penedo do Mouro”, neste setor

estão equipadas duas vias na gruta
com uma dificuldade superior (6c e
7a). Altura das vias: 8 metros.
No lado oposto do vale, existe
um outro penedo que segundo os
populares, a designação de “Penedo da Desgraça”, deve-se ao facto
da dificuldade em vencer o desnível
na busca de lenha e pasto para os
animais. Aqui encontra-se a maior
concentração de vias, 19 no total,
oferecendo aos praticantes, vias de
qualidade e diversidade técnica até
à dificuldade de 7b+. Ainda neste
sector, encontra-se a primeira via
de escalada aberta nesta zona, no
ano de 2007, por José Miguel Pereira. A via “Zé Cogumelo” é uma via
de autoproteção, sendo necessários
os respetivos equipamentos - a reunião está equipada. Altura das vias:
10 a 18 metros.
A “Rua Sésamo” é o ex-libris
desta zona para a iniciação à escalada, oferecendo aos praticantes de
todas as faixas etárias, quinze vias
com ratio de dificuldade do III grau
ao 6a - é sem dúvida o sector onde
o conceito “escalada em família”
serve na perfeição. Tem a particularidade da existência de duas vias
que permitem a iniciação à escalada “multi-largos”. Mais informação
detalhada em http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/natureza

Estrutura inserida no projeto de criação
do futuro Centro BTT

Bike Station para serviço e
manutenção de bicicletas

O Município de Vila Nova de Poiares inaugurou oficialmente a
sua primeira “Bike Station”.
Trata-se de um Equipamento/estação de serviços para apoio a
ciclistas, constituído com equipamentos para proporcionar todos
os serviços necessários para a manutenção das bicicletas (lavagem,
enchimento de pneus, ferramentas para reparação) e um ponto de
água para consumo humano.
Será ainda uma estrutura de apoio ao futuro Centro de BTT de
Vila Nova de Poiares (Centro de Cyclin’ Portugal) que será constituído e que será complementado com uma rede de mais de 100km de
percurso BTT em todo o Concelho.
Para o Presidente da Câmara Municipal, estas iniciativas e investimentos «inserem-se na política de mobilidade sustentável do
município e promoção da utilização de meios de mobilidade suave,
como é o caso da bicicleta, contribuindo desta forma para aumentar
os níveis de atividade física da população, ao mesmo tempo que se
aumentam os níveis de saúde pessoal e comunitária, bem como se
aumenta a segurança rodoviária».
Vila Nova de Poiares, pelas suas características geográficas é um
concelho inserido num vale, com muitas áreas planas ou de pouca inclinação, e não sendo um concelho muito grande, facilmente
se conseguem promover deslocações por meios de transporte não
poluentes, capazes de assegurarem uma verdadeira alternativa aos
meios de transporte individual tradicionais.
«Há muitas pessoas que no nosso Município realizam trajetos
curtos de casa para o trabalho/escola, inferiores a 3km, pelo que a
opção por outros meios de mobilidade suave, como é o caso da bicicleta se afirma como uma alternativa bastante viável com impactos
muito positivos para a comunidade Poiarense e para o próprio Município», afirmou.
«Foi precisamente com este espírito que lançámos recentemente o programa “Poiares a Pedalar” que vai premiar a utilização frequente e com caráter regular da bicicleta nas deslocações dos munícipes para o trabalho/escola, sendo que esta Bike Station também
servirá de apoio a este projeto», afirmou.
Estas iniciativas, a par de outras que a Autarquia tem vindo a desenvolver, visam sensibilizar e promover o uso de meios de locomoção alternativos e amigos do ambiente e que, além de permitirem
uma redução nas emissões de CO2 possibilitam estimular a prática
da atividade física e desportiva, contribuindo assim para o bem-estar e desenvolvimento saudável das populações.
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Cerimónia de consignação do
projeto e lançamento da 1ª pedra
decorreu em Mortágua

ECOVIA do Mondego
passará em Louredo e
ligará à Ecopista do Dão

Decorreu em Mortágua a cerimónia de lançamento da primeira pedra do projeto Ecovia do Mondego, contando com a presença do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João
Paulo Rebelo, e com a representação do Município de Vila Nova
de Poiares pelo vice-Presidente, Artur Santos.
Esta ciclovia pretende ligar à designada Ecopista do Dão, iniciando em Santa Comba Dão, na linha da Beira Alta, no distrito
de Viseu e prolongando-se até aos limites do concelho de Penacova, já no distrito de Coimbra, após passar pelos municípios de
Mortágua e de Vila Nova de Poiares, onde passará entre o limite
da EN-2 e o Louredo Natura Parque.
Trata-se de um investimento de 1,5 milhões de euros, promovido pela CIM da Região de Coimbra em parceria com a CIM Viseu Dão-Lafões, a Turismo Centro Portugal e as Infraestruturas de
Portugal, percorrendo cerca de 40km de extensão e contribuindo
para dar resposta à mobilidade em bicicleta e ao turismo de natureza, nomeadamente nas zonas ribeirinhas, e paralelo à Estrada Nacional 2.
Para o Município, este será um equipamento que permitirá
fortalecer e alavancar a atractividade do seu território e também
da região, configurando um importante impulso ao turismo e à
economia local.

Escola-Sede do Agrupamento de Escolas de V.N.Poiares é uma das 100
escolas que serão intervencionadas

Assinado acordo para a
remoção do amianto na
Escola Dr. Daniel de Matos
A Escola EB 2, 3/S Dr. Daniel de
Matos em Vila Nova de Poiares vai
finalmente ver removida a cobertura de fibrocimento, integrando a
lista das 100 escolas que serão intervencionadas para este efeito.
O Município de Vila Nova de
Poiares, através do seu presidente
João Miguel Henriques, já assinou o
acordo de colaboração para a operação de remoção de fibrocimento
dos equipamentos escolares, numa
cerimónia onde esteve o próprio
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em São Pedro do
Sul.
Trata-se de um acordo celebrado com as 56 autarquias onde vão
ser realizadas as intervenções de
remoção do amianto num investimento global entre 13 a 15 milhões
de euros, sendo que o investimento
previsto para Vila Nova de Poiares
ronda os 250 mil euros.
Para o Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares,
João Miguel Henriques, «esta era
uma das nossas preocupações, que
vem finalmente possibilitar a erradicação do amianto na escola-sede
do nosso Agrupamento de Escolas».
Referiu também que «o investimen-

to será financiado a 100% pelos
fundos estruturais europeus, não
havendo por isso qualquer encargo
para a autarquia a este nível», acrescentando que «com a assinatura
deste acordo, o facto do Município
se assumir como dono de obra permite uma resposta mais célere na
gestão e execução da obra face à
maior capacidade operacional do
poder local autárquico».
O mesmo responsável sublinhou
ainda a importância da intervenção
naquele equipamento, que data da
década de 80 e que desde então foi

tendo algumas intervenções e melhoramentos, pontuais, sendo, no
entanto, urgente assegurar que a
escola possa ter uma intervenção
de fundo e ser devidamente requalificada e adequada às necessidades
atuais.
Refira-se que este acordo permite às autarquias a intervenção em
equipamentos que são propriedade
da administração central e a candidatura às linhas de apoio especificamente criadas para o efeito e que
poderão ser apresentadas até final
de Outubro deste ano.

Iniciativa em moldes alternativos para responder à pandemia e retomar a atividade cultural

Espetáculos em modo Drive-in pela primeira vez no concelho
“Cabaret Drive-in – comédia
absurda com música ao vivo” é o
título do espetáculo promovido
pela CTEP – Companhia de Teatro
Experimental de Poiares, em parceria com o Município, que teve lugar
em duas sessões, na Alameda Santo
André e que pretendeu dar início à
retoma da atividade cultural, interrompida pela pandemia COVID-19.

Os espetáculos decorreram em
modo “drive-in”, para responder às
exigências sanitárias e respeitar os
distanciamentos necessários. As entradas eram gratuitas, sendo no entanto necessário proceder à reserva
de lugar, por uma questão de organização, dada a limitação do espaço
disponível.
Para o Presidente da Câmara

Municipal, João Miguel Henriques,
«é um modelo que foi utilizado pela
primeira vez em Poiares e que pretendeu retomar a dinâmica cultural
que tem sido uma ‘imagem de marca’ desde que tomámos posse no
primeiro mandato».
O sucesso da iniciativa ditou já a
sua reedição com mais espetáculos
agendados para o mês de agosto.
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Obra representa um investimento de € 1.440.500 + IVA

Irmandade amplia Lar de Idosos e
Centro de Reabilitação Física
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Centro de Competências
da Caprinicultura propõe
medidas para o setor

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares marcou
presença, juntamente com a diretora do Centro Distrital de Coimbra da Segurança Social, Manuela
Veloso, na assinatura do Auto de
Consignção para a construção do
novo edifício da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, entre
o Provedor da instituição, Manuel
Lobo dos Santos e o representante
da empresa a quem foi adjucada a
obra.
Este investimento, orçado em
1.440.500,00€ + IVA irá permitir a
ampliação do Lar de Idosos e contrução da Clínica de Medicina Física
e Reabilitação na Quinta das Camélias.
O novo edifício a ser construído
contíguo ao que atualmente alberga os serviços administrativos,
contará com 3 pisos sendo no R/C
a Lavandaria, no Piso 1 a Clinica de
Medicina Física e de Reabilitação
e no 2º Piso os 13 quartos duplos,
todos com instalações sanitárias
provadas e devidamente adaptadas, cujo objectivo é possibilitar a
melhoria faseada das condições das
atuais instalações.

CLDS 4G de Poiares apresentado
Foi oficialmente apresentado e implementado o Contrato Local de Desenvolvimento Social
de 4ª geração (CLDS 4G) “Somos Um Só” de Vila
Nova de Poiares, coordenado pela Irmandade
de Nossa Senhora das Necessidades e que irá estar ao serviço da população até março de 2023.
A apresentação decorreu no Lar daquela instituição, contando com a presença do Presidente da Câmara Municipal, do Provedor e membros da Mesa da Irmandade, assim como das
técnicas que irão integrar a equipa de trabalho.

O Centro de Competências da Caprinicultura está a avaliar o
impacto da pandemia COVID-19 no setor e reuniu os seus associados para em conjunto debaterem a necessidade de implementação de medidas específicas para esta fileira, que serão reunidas
num documento a enviar à tutela.
A reunião decorreu em videoconferência, com uma elevada
participação das várias entidades que compõem este centro de
competências, tendo debatido e aprovado a necessidade de colocar em prática um vasto conjunto de medidas para a garantia da
reestruturação do sector da caprinicultura organizadas em quatro áreas: organização e apoio à produção, apoios aos investimentos produtivos, gestão eficiente de recursos naturais, distribuição
e comercialização da produção e inovação e conhecimento.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares, João Miguel Henriques, que preside ao CCC, «a ideia
é compilar e agregar um conjunto de medidas de natureza económica que definam uma estratégia para a subsistência do setor
num documento único, que está a ser desenvolvido e que será
posteriormente apresentado à tutela, ao Ministério da Agricultura». «O objetivo dos centros de competência é precisamente o
de reunir os vários parceiros do setor e debater as estratégias de
ação, bem como definir as linhas orientadoras capazes de influenciar as políticas nacionais que direta ou indiretamente afetam o
setor, neste caso, a fileira da caprinicultura em Portugal», referiu. Acrescentou que, com o documento que está em elaboração
se pretende «transmitir ao Governo a imperiosa necessidade de
contemplar soluções que ultrapassem as limitações do mercado
na garantia de sobrevivência de um setor tão importante como a
caprinicultura».
Nesta reunião que foi bastante participada, estiveram presentes representantes das várias entidades que compõem o CCC,
onde para além da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares,
esteve representada a Associação Nacional de Caprinicultores da
Raça Serrana, a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica,
a Associação Portuguesa de Caprinicultores de Raça Serpentina, a
Escola Superior Agrária de Viseu, a Associação de Agricultores do
Sul, a LEICRAS – Cooperativa de produtores de leite de raça Serrana, CRL, a CAPRISERRA – Cooperativa de Produtores de Cabrito
de Raça Serrana, CRL, o Instituto Politécnico de Castelo Branco,
a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do
Tejo, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,
o Instituto Politécnico de Bragança, a Escola Superior Agrária de
Coimbra, a Universidade de Coimbra e a Ovibeira – Associação de
Produtores Agropecuários
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obras

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

Início dos trabalhos de beneficiação da Rua General Humberto Delgado, a partir da Avessada

Intervenção na Rua das Medas, por forma a repor a circulação entre a EN17 e a Venda Nova

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares está a proceder a uma intervenção na Colónia de Ferias de Quiaios, através da
renovação dos espaços e instalação de novos equipamentos nas áreas da cozinha e casas de banho, assim como a pintura
dos quartos. Trata-se da primeira fase - já concluída - de uma obra que visa recuperar e dotar de melhores condições
aquele equipamento municipal.

Continuação da execução das Infraestruturas do Pólo II da Zona Industrial: movimentação de terras, construção de redes de
águas, drenagem de esgotos e águas pluviais, estruturas elétricas, a par de toda a pavimentação e sinalização, numa área
de 236 mil metros quadrados, e que representa um investimento superior a 1,5 milhões de euros, comparticipado a 85%
pelos Fundos Estruturais Europeus (Programa Operacional Regional Centro 2020)

Conclusão da requalificação urbanística no Soito
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obras

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

recuperação, limpeza e arranjo de diersos caminhos florestais no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil

EM EXECUÇÃO | Limpeza das faixas de conteção ao longo de todo o Concelho

Construção de passeios e parque de estacionamento junto ao Estádio Municipal Rui Manuel Lima

Limpeza e manutenção da Praia Fluvial de Moura Morta

brevemente
Perfil da entrada noroeste

Perfil norte

EM CONCURSO PÚBLICO | Beneficiação do Mercado Municipal

CANDIDATURA APROVADA | Requalificação dos Lavadouros da Venda Nova e espaços envolventes
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suplemento comunicação oficial
deliberações
21 de novembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020
as atas aqui apresentadas em versão resumida podem ser consultadas em www.cm-vilanovadepoiares.pt

Reunião Ordinária de
21 de novembro de 2019

ções “Poiares Vila Mágica” e à co-organização do Natal 2020.

1. Proposta de sinalização - Proibição
de trânsito a veículos pesados (mais de
2 eixos) na Calçada Casa dos Moinhos –
Moinhos
A Câmara deliberou, por unanimidade, a colocação de sinalização de proibição de trânsito
a veículos pesados (mais de 2 eixos), na Calçada da Casa dos Moinhos – Moinhos, nos
termos da informação da Polícia Municipal.
Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação.

7. Proposta de Normas de Participação e
Prémios a atribuir – “Árvores e Presépios
de Natal” – 13ª Edição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas de participação e
prémios a atribuir no concurso de “Árvores e
Presépios de Natal”.
Pémios:
1º Lugar – 300 € (trezentos euros)
2º Lugar – 150 € (cento e cinquenta euros)
3º Lugar – 75 € (setenta e cinco euros)

2. Revisão ao Orçamento e Atividades
Mais Relevantes nº 4/2019
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão, ao Orçamento e Atividades
Mais Relevantes, nº 4/2019 e remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação.

8. Proposta de Normas de Participação e
Prémios a atribuir – “Montras de Natal” 6ª
Edição
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas de participação e
prémios a atribuir no concurso de “Montras de
Natal. Pémios:
1º Lugar – 150 € (cento e cinquenta euros)
2º Lugar – 100 € (cem euros)
3º Lugar – 75 € (cinquenta euros)

3. Adenda ao contrato de Assistência Financeira no seguimento da revisão do
Programa de Ajustamento Municipal de
Vila Nova de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao Contrato de Assistência
Financeira no seguimento da revisão do Programa de Ajustamento Municipal de Vila Nova
de Poiares e remeter o assunto à Assembleia
Municipal para deliberação.
4. Autorização genérica para a assunção
de compromissos plurianuais
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Silva, do PSD,
aprovar e submeter, a proposta, à Assembleia
Municipal, para autorização genérica para a
assunção de compromissos plurianuais pela
Câmara Municipal.
5. Dueceira - Pedido de Comparticipação
Financeira - protocolo de cooperação com
Agência de Desenvolvimento Gardunha
21
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 560,10 € (quinhentos e sessenta euros e dez cêntimos) à
DUECEIRA-Associação de Desenvolvimento
do Ceira e Dueça, referente à comparticipação do Município no âmbito do Protocolo de
Cooperação com a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.
6. Atribuição Apoio - Icreate – projeto
“Poiares Vila Mágica” - Decorações e Co
-organização do Natal
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio no valor de 4.000,00
€ (quatro mil euros), à Associação iCreate,
destinado à execução do projeto de decora-

9. Loteamento Terraços da Serra - Acionamento da garantia bancária para boa execução do loteamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada em tudo o que
nela consta, tendo em vista a regularização
de obras de urbanização, no Loteamento
“Terraços da Serra”.
Reunião Ordinária de
6 de dezembro de 2019
1.Proposta de Atribuição de Medalha de
Honra do Município
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de Medalha de
Honra do Municipio, conforme proposto.
Mais deliberou, submeter o documento à
Assembleia Municipal nos termos do nº 3 do
art.º 3º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas.
2. Proposta de Atribuição de Medalhas Municipais de Mérito
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de Medalhas
de Mérito Municipal, constantes da referida
proposta.
Mais deliberou, submeter o documento à
Assembleia Municipal nos termos do nº 3 do
art.º 3º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas.
3. Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre
a Comunidade Intermunicipal da Região

de Coimbra e o Município Vila Nova de
Poiares
a Câmara deliberou, por unanimidade, ao
abrigo e para os efeitos previstos na alínea
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar
com a proposta e submeter à assembleia municipal para que esta delibere, ao abrigo do
disposto no art.º 25.º nº 1 al k) aprovar o Aditamento ao Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e
o Município Vila Nova de Poiares.
4. Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos
Interadministrativos de Delegação das
Competências dos Municípios Enquanto
Autoridades de Transporte, a celebrar com
a CIM-RC
A Câmara deliberou, por unanimidade, ao
abrigo e para os efeitos previstos na alínea
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, concordar
com a proposta e submeter à assembleia
municipal para que esta delibere, ao abrigo
do disposto no art.º 25.º nº 1 al k), aprovar
o Acordo de Financiamento das Atividades
Exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências
dos Municípios enquanto autoridades de
transporte, a celebrar com Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.
5. Regulamento Municipal 13/2019 – proposta vencedora OPG2018 – Revisão de
procedimentos no âmbito do art.º 5º nº2
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de todos os procedimentos que
deram entrada nos Serviços Municipais durante o ano de 2019, bem como aceitar todos
os novos que venham ainda a dar entrada
neste ano e cujo montante do rendimento
per capital seja igual ou inferior ao ordenado
mínimo nacional, nos termos do disposto no
nº 2, art.º 5º do Regulamento Municipal nº
13/2019, de 04 de janeiro.
Mais deliberou, que seja divulgada, pelos
meios habituais, a decisão que seja tomada
ao abrigo da presente proposta, permitindo
dar conhecimento a eventuais interessados,
cumprindo, assim, os princípios da igualdade
e transparência.
6. Danos causados em viatura por tampa
de saneamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, em
consonância com a informação da Policia
Municipal, suportar os danos causados na
viatura, no valor de 126,69 € (cento e vinte e
seis euros e sessenta e nove euros).
7. Proposta de cedência da antiga escola

do primeiro ciclo de Vale do Gueiro I –
Contrato de Comodato
A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer que, a associação Porta Lilás prossegue fins de interesse municipal.
Mais deliberou, aprovar, a cedência, através
de contrato de comodato, da antiga escola
do primeiro ciclo de Vale do Gueiro I, sita
em Vale do Gueiro - Vila Nova de Poiares,
prédio inscrito na matriz predial urbana sob
o n.º 1720 e descrito na Conservatória sob n.º
334/19900726 da Freguesia de São Miguel
de Poiares, e lá inscrito e a favor do Município de Vila Nova de Poiares, com a seguinte
descrição:
Casa que serve de escola de um pavimento,
a confrontar a norte e poente com Neil Pain,
nascente com Júlio Ferreira Francisco, e sul
caminho, (doc. 4 e 5) à Associação Porta
Lilás, associação sem fins lucrativos, com o
nº de pessoa coletiva 515678961, a título de
Comodato e lhe faculte o uso para aí exercer
as suas atividades estatutárias.
Deliberou ainda, aprovar e o teor do contrato
de comodato anexo à presente proposta.
8. Programa Eco-Escolas – protocolo de
parceria
Para este assunto foi presente a informação
técnica – registo MyDoc nº 13210, interno, de
22/11/2018. de Parceria entre o Município e
a ABAE–Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito da adesão ao Programa
Eco-Escolas.
9. Proposta de atribuição de Medalhas Municipais de Bons Serviços
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de medalhas municipais de bons serviços aos trabalhadores,
constantes da referida proposta.
Mais deliberou submeter o documento à Assembleia Municipal nos termos do nº 3 do
art.º 3º do Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas.
10. Consolidação de Mobilidade Intercarreiras - Assistente técnico
A Câmara deliberou, por unanimidade, a
proceder à consolidação definitiva, da mobilidade intercarreiras, do trabalhador Anselmo
Carlos Subtil Craveiro, da carreira/categoria
de Assistente Operacional para a carreira/
categoria de Assistente Técnico, devendo
o mesmo auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da
tabela remuneratória única, com efeitos a 2
de novembro de 2019.
11. Proposta de Lançamento da Derrama
para 2020
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva,
ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1
do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, bem como na alínea c) do artigo
14º e no artigo 18º, ambos da Lei n.º 73/2013,
de 3/09, na sua redação atual, aprovar o lançamento para o ano de 2020, de uma Derrama de 1.5%, sobre o lucro tributável sujeito
e não isento de imposto sobre o rendimento
das pessoas coletivas (IRC) gerado na área
geográfica do Município.
Mais deliberou, submeter a proposta à
Assembleia Municipal, a fim de autorizar
o lançamento de Derrama de 1.5%, para

reforço da capacidade financeira do Município, nos termos da alínea d), n.º 1, do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais.
12. Proposta de Fixação da Participação
no Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) – Receita a arrecadar no ano Económico de 2020
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva,
aprovar o lançamento de uma participação de
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial,
relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, para vigorar no ano de 2020,
calculada sobre a respetiva coleta líquida das
deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do
Código do IRS.
Mais deliberou, submeter a proposta à Assembleia Municipal, para que esta aprove
a participação variável de 5% no IRS, nos
termos da alínea c), n.º 1 do artigo 25º, do
anexo à Lei 75/2013, de 12/09, e dos n.ºs 1
e 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro na sua redação atual.
13. Proposta de Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para
aplicação em 2020
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva,
aprovar de acordo com a artigo 112º do CIMI,
a fixação das taxas de IMI previstas na lei
para vigorar em 2020:
Prédios rústicos - 0.8% (art.º 112 n.º 1 al a))
Prédios urbanos – 0.45% (artº 112º n.º 18)
A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e/ ou para
os prédios classificados como em ruínas nos
termos do nº. 3, do artigo 112.º do Código do
Imposto Municipal Sobre Imóveis.
Mais deliberou, submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos
da alínea ccc), n.º 1, do artigo 33º, do anexo
à Lei 75/2013, de 12 de setembro e da alínea
d) do n.º 1 do artigo 25º do mesmo diploma
legal.
14. Proposta de Fixação da Taxa Municipal
de Direitos de Passagem (TMDP) Receita a
arrecadar no ano Económico de 2020
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva,
nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º
1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, na sua versão atual, aprovar o percentual de 0.25% relativo à TMDP
para vigorar no ano de 2020.
Mais deliberou, submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo
diploma.
15. CIM-RC - Pedido de comparticipação financeira - projeto CEIIS – Centro empreendedorismo de Impacto e Inovação Social
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 409,80 € (quatrocentos e nove euros e oitenta cêntimos) à
CIM - Região de Coimbra, referente à comparticipação do Município no projeto 28:”CEIIS-Centro empreendedorismo de Impacto e
Inovação Social”.
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16. CIM-RC - Pedido de comparticipação
financeira - Reforço das Capacidades de
Adaptação às Alterações climáticas
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 271,60 € (duzentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, referente à
comparticipação do Município no projeto 15:”
Reforço das Capacidades de Adaptação às
Alterações Climáticas”.
17. CIM-RC - Pedido de comparticipação
financeira - DPO – Data Protection Officer
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no valor de 800,16 € (duzentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos) à CIM - Região de Coimbra, referente
à comparticipação do Município no projeto
23:”DPO – Data Protection Officer”.
18. Atualização das taxas e preços dos Regulamentos Municipais
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das taxas e preços dos Regulamentos Municipais, para 2020.
19. Proposta de Timings de Pagamento Academia MyPolis
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de timings de pagamento, referente a ferramenta digital Academia MyPoli,
no âmbito de Programa de Parcerias para o
desenvolvimento de iniciativa de inovação e
empreendedorismo social.
20. Agrupamento de Escolas - Autorização
de utilização de apoio financeiro para dinamização de atividades
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização, do valor remanescente
do apoio financeiro às visitas de estudo dos
alunos, para dinamização de atividades lúdico-pedagógicas.
21. Apoio Social – Prótese dentária
A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o apoio social, para aquisição de
próteses, nos termos da informação técnica
13559/2019.
22. Apoio Social – Obras de adaptação de
habitação
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio social, para obras de adaptação
de habitação, nos termos da informação técnica 13536/2019.
23. Ação Social Escolar – Auxílios Económicos, Cadernos de Atividades e Material
Escolar
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os auxílios económicos a conceder, para
cadernos de atividades e material escolar,
no âmbito da ação social escolar para o ano
letivo 2019/2020, nos termos da informação
técnica nº 11037/2019.
24. Proposta Louvor Desportivo - Trilhos
do Estreito/Tiago Dias
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor à equipa Associação
Trilhos do Estreito e em particular ao Piloto
Poiarense, Tiago Duarte Dias.
25. Proposta Louvor Desportivo- ARSM
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir
um voto de louvor a todos (as) os (as) atletas
da Associação Recreativa de São Miguel.
26. Processo de obras nº 226/2000 – Cancelamento de garantia bancária sobre uni-

dade de tratamento de esgotos - Urbipoiares, Lda – Vale Gião
Colocado o assunto à votação, o Sr Presidente da Câmara Municipal e os restantes
Vereadores abstiveram-se, não tendo sido
produzida qualquer decisão.
27. Processo de obras nº 1/2018 - Emissão
de alvará de autorização de utilização Isenção de Taxas - Laura dos Prazeres
Martins - Alveite Grande
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
as pretensões, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e considerando a Declaração de Área de Reconstrução Urgente,
aprovada em Reunião de Câmara Municipal
de 17/11/2017 e em sessão da Assembleia
Municipal de 28/11/217.
28. Processo de obras nº 2/2018 - Emissão
de alvará de autorização de utilização Isenção de Taxas - Maria Helena da Conceição Ferreira - Casal do Gago
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
as pretensões, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e considerando a Declaração de Área de Reconstrução Urgente,
aprovada em Reunião de Câmara Municipal
de 17/11/2017 e em sessão da Assembleia
Municipal de 28/11/217.
29. Processo de obras nº 3/2018 - Emissão
de alvará de autorização de utilização Isenção de Taxas - Aristides Henriques
Pires Ferrão Montenegro - Fonte Longa
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
as pretensões, de acordo com os pareceres
dos serviços técnicos e considerando a Declaração de Área de Reconstrução Urgente,
aprovada em Reunião de Câmara Municipal
de 17/11/2017 e em sessão da Assembleia
Municipal de 28/11/217.
30. Processo de obras nº 60/2018 - Licenciamento de moradia unifamiliar e anexo
- Licenciamento de moradia unifamiliar e
anexo –David Ricardo Lopes e Margarida
Marlene Ferreira Dias - Cano-São Miguel
de Poiares
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
31. Processo de obras nº 17/2019 - Construção de edificação para arrumos, palco e
edifício para quermesse - Fábrica da Igreja
Paroquial de Arrifana - Santa Maria
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
32. Processo de obras nº 25/2019 - Legalização de alterações em moradia - Rosa
Maria Falcão – Ribas
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
33. Processo de obras nº 39/2019 - Alteração ao uso de armazém para estabelecimento de serviços - José Pedroso Carvalho – Entroncamento
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
34. Processo de obras nº 41/2019 - Legalização de muros e construção de anexo
e garagem - Jorge Miguel dos Prazeres
Alvarinhas Carvalho – São Miguel de Poiares

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
35. Conceção/Construção de estação de
tratamento de águas residuais em Vale de
Vaíde - Receção definitiva e libertação de
caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva da obra: Conceção/
Construção de Estação de Tratamento de
Águas Residuais em Vale de Vaíde e à libertação da respetiva caução de acordo com a
informação técnica.
36. Reabilitação da Adega da Quinta do
Torrel - projeto de execução e estimativa
orçamental - para ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de aprovação do projeto de
execução e estimativa orçamental para a
obra de Reabilitação da Adega da Quinta do
Torrel.
37. Empreitada de Conceção/construção
de rede de tratamento de águas e climatização da piscina municipal - conclusão
- Receção definitiva e libertação de caução
A Câmara deliberou, por unanimidade, quanto à Empreitada de Conceção/construção de
rede de tratamento de águas e climatização
da piscina municipal-conclusão, reconhecer o
auto de receção definitiva como respeitante à
totalidade dos trabalhos executados e proceder à libertação da respetiva caução de acordo com a informação técnica.
Reunião Ordinária de
20 de dezembro de 2019
1. Estatuto remuneratório do coordenador
municipal de proteção civil
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o
estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção civil, no nível remuneratório
19 da Tabela Remuneratória Única, correspondente a 3.ª posição remuneratória, da
carreira / categoria de Técnico Superior, no
valor de 1. 407,45 € (mil quatrocentos e sete
euros e quarenta e cinco cêntimos), conforme
proposto.
2. Proposta de anulação de créditos prescritos e créditos cuja existência não é reconhecida pelo fornecedor
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de anulação de créditos prescritos e créditos cuja existência não é reconhecida pelo fornecedor, no montante total de
4.493.78€ (quatro mil quatrocentos e noventa
e três euros e setenta e oito cêntimos), das
respetivas contas correntes dos fornecedores
identificados na informação técnica.
3. Processo de obras nº 1/2019 - Legalização de movimentação de terras e de abertura de acesso – José Manuel Carvalho
Fernandes - Cabeceiro – Olho Marinho
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
4. Processo de Obras nº 49/2019 - legalização de alterações efetuadas em moradia
- Gavin John Huggins - Rua do Vale – Mucela
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
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5. Loteamento Terraços da Serra - Acionamento da garantia bancária – decisão
definitiva
A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o projeto elaborado e anexo à proposta
bem como o valor determinado para os trabalhos a realizar tendentes à conclusão das
obras de urbanização, no âmbito do Processo
de Loteamento n.º 7/1999 e Alvará de Loteamento n.º 1/2002.
Mais deliberou, nos termos do disposto no
n.º 1 e do n.º 3 do artigo 84.º do supracitado
diploma legal, promover à realização das referidas obras por conta dos titulares do referido alvará, acionando a caução destinada a
garantir a boa e regular execução das obras
de urbanização, prestada pela Banco Investimento Imobiliário, agora Banco Comercial
Português, SA sob a forma da Garantia Bancária n.º 182.02.0001560 (ex 227/0321), no
valor total ainda prestado sob caução.
Deliberou ainda, conceder o prazo de 10
dias de audiência prévia de interessados aos
titulares do alvará em causa, não havendo
reação por parte destes, notificar a instituição
bancária, para que esta se digne a disponibilizar o montante remanescente da garantia inicialmente prestada que totaliza 87.417,00€.

te da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 3
do artigo 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, no sentido de conceder, à Junta
de Freguesia de Poiares (Santo André), um
apoio financeiro 8.385,00 € (oito mil trezentos
e oitenta e cinco euros) para execução das
intervenções já realizadas e ainda a realizar.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º
4º do Regulamento de Apoio às Juntas de
Freguesia.

6. Reabilitação do Mercado Municipal - retificação de estimativas orçamentais
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora Ana Costa e Silva,
do PSD, aprovar a retificação das estimativas
orçamentais referentes à obra de Reabilitação do Mercado Municipal, nos termos da
informação técnica.
A Sra. Vereadora Ana Costa e Silva, do PSD,
apresentou uma declaração justificando a
abstenção com o facto do valor já ter sido retificado anteriormente e continuar a aumentar,
mantendo as suas dúvidas quanto, ao espaço, às condições dos feirantes no mercado
semanal de sábado.

5. Pedido de Apoio – Junta de Freguesia
de São Miguel de Poiares – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida, pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no sentido de conceder, à Junta de
Freguesia de São Miguel de Poiares, um
apoio financeiro de 4 550,00 € (quatro mil e
quinhentos euros) para aquisição do veículo
referido na proposta.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º
4º do Regulamento de Apoio às Juntas de
Freguesia.

7. 2ª Alteração à 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Poiares –
ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal no sentido de remeter,
conforme proposto na informação técnica, à
Assembleia Municipal a 2ª Alteração do à 1ª
Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila
Nova de Poiares.
Reunião Ordinária de
3 de janeiro de 2020
1. Reparação danos provocados por excesso de pressão água – Aquisição de
termoacumulador – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, no seu despacho nº
109/2019.
2. Renovação de Licença de Publicidade
– Auto Mário Henriques – Reparação de
Automóveis, Lda
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o deferimento da pretensão de acordo
com os pareceres dos serviços técnicos e
condições impostas.
3. Pedido de Apoio – Junta de Freguesia
de Poiares (Santo André) – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida, pelo Sr. Presiden-

4. Pedido de Apoio – Junta de Freguesia
de Lavegadas – Para Ratificação
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida, pelo Sr. Presidente
da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 35º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no sentido de conceder, à Junta de Freguesia de Lavegadas, um apoio financeiro de
2.461,23 € (dois mil quatrocentos e sessenta
e um euro e vinte e três cêntimos) para realização da intervenção no salão, do Edifício, da
Junta de Freguesia.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para os fins previstos no art.º
4º do Regulamento de Apoio às Juntas de
Freguesia.

6. Nascer+ | Processo nº 14280
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio no âmbito do Programa de Incentivo Nascer+.
7. Processo de obras nº 226/2000 – Cancelamento de garantia bancária sobre unidade de tratamento de esgotos - Urbipoiares,
Lda – Vale Gião
Este ponto foi retirado da Ordem do Dia, para
agendamento de reunião com os intervenientes do processo.
8. Processo de obras nº 42/2019 - Reconstrução e ampliação de construção - Pieternella Van Rossun e outro – Vendinha
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
9. Processo de obras nº 45/2019 – Reconstrução de moradia - Luís Jorge Carvalho
Ferreira – Póvoa da Abraveia
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir
a pretensão de acordo com os pareceres dos
serviços técnicos e condições impostas.
10. Zona de Intervenção Florestal de Poiares e Arrifana – Inclusão dos prédios rústicos do Município
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de inclusão dos prédios rústicos do Município de Vila Nova de Poiares
na Zona de Intervenção Florestal de Poiares
e Arrifana.
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Visitantes podem descobrir locais de rara beleza ao longo dos 30 km

Percursos Pedestres de Poiares oficialmente inaugurados

Ribeira de Poiares

Vila Nova de Poiares tem a partir
de agora três percursos pedestres
no Concelho: Viver o Alva, Ribeira
de Poiares e Serra do Carvalho, num
total de cerca de 30 km, e que irão
permitir a todos poderem desfrutar
dos recantos e paisagens de rara
beleza natural que temos para oferecer.
Para assinalar o momento, o Presidente da Câmara Municipal, juntamente com vereadores, autarcas,
entidades locais e representantes
de coletividades descerraram três
placas informativas dos diferentes
percursos na Moura Morta, no Jardim de Homenagem ao Poiarense
e no Carvalho, culminando com a
apresentação do vídeo promocional preparado pelo Município para

Viver o Alva [ Grande Rota do Alva ]

divulgar esta nova oferta turística e
desportiva, no Louredo Natura Parque.
De acordo com João Miguel Henriques, «Vila Nova de Poiares é um
Concelho privilegiado com espaços
de eleição fantásticos, e que agora
podem ser descobertos por quem
nos visita, em contacto com a natureza através da prática de desportos
de aventura».
«Estes percursos pedestres que
hoje oficialmente inauguramos são
mais uma oferta a somar a todas as
outras que já dispomos, como o parapente, btt, a escalada, as descidas
de rio no Alva e no Mondego, entre
tantas outras possibilidades», referiu
Esperando que estas ofertas te-

nham impacto na animação turística e consequentemente na economia local, o Presidente da Câmara
Municipal João Miguel Henriques
aproveitou a oportunidade para
«deixar uma palavra de agradecimento e reconhecimento à Associação Recreativa de São Miguel
(ARSM), em particular a um dos
seus atletas da secção de atletismo,
o Pedro Batista (Zaka), que desde há 7 anos a esta porta foram os
grandes impulsionadores para que
os Percursos Pedestres de Vila Nova
de Poiares fossem hoje uma realidade, com a realização do Poiares
Trail, ao literalmente abrirem caminho para que hoje quem nos visita
possa descobrir a beleza natural do
Concelho».

Serra do Carvalho

3 Percursos totalizam quase 30 km
de extensão.
Como referido, os três percursos
permitem aos seus utilizadores desfrutarem de cerca de 30 km em todo
o Concelho.
O percurso da Ribeira de Poiares
oferece duas possibilidades. Um
percurso principal com 7,6km, e
um outro de 11,1 km, graças às suas
variantes. Os pontos de partida e
chegada são o Jardim de Homenagem ao Poiarense e o Louredo Natura Parque, passando pela Ponte
Romana, Moinho da Rosa, Lagar
fundeiro, Cascata da Ervideira, e Rio
Mondego.
Já o percurso da Serra do Carvalho, tem como pontos de partida e

chegada o Louredo Natura Parque e
o Cruzeiro do Carvalho, com passagem pelas aldeias de Terreiros, Soutelo e junto ao Rio Mondego, nos
Lanteiros, totalizando 9,5km.
O Viver o Alva, está inserido na
Grande Rota do Alva, sendo que
no Concelho de Vila Nova de Poiares tem 7,9km de extensão, com
os pontos de partida e chegada a
serem a Barragem das Fronhas e a
Ponte de Mucela, tendo como pano
de fundo, como o nome indica o Rio
Alva.
Todas as informações técnicas
assim como mapas dos percursos
podem ser consultados no site do
Município de Vila Nova de Poiares,
no endereço http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/natureza

Missa em honra de Nossa Senhora das Necessidades
Apesar da situação vivida em torno da pandemia e
da necessidade de cancelar os tradicionais festejos em
honra de Nossa Senhora das Necessidades, a Misericórdia de Vila Nova de Poiares decidiu organizar uma
pequena cerimónia para assinalar a data, por forma a
que todos pudessem manifestar a sua fé e honrar a padroeira.
Assim, e respeitando as diferentes regras de segurança emanadas pela DGS, a celebração contou com uma
Missa Campal, presidida pelo Vigário Geral, Cónego
Pedro Lopes Miranda, auxiliado pelo Padre Anselmo,
com a presença de diferentes entidades do Concelho,
antecedida de uma pequena procissão com a imagem
de Nossa Senhora das Necessidades, desde a Unidade
de Cuidados Continuados até ao recinto da Catraia das
Necessidades e, por fim, até à Capela das Necessidades.

